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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 وبه نستعين وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد

 كتاب النكاح
 .تناكحت األشجار أي انضم بعضها إىل بعض: الضم يقال من أصله : النكاح  

مل يرد و و حقيقة فيهما ، وه، وقيل متواطئ ، الوطء والعقد فهو مشرتك : النكاح يف اللغة
حتى تنكح من بعد فال تحل له  : قوله تعالىإال مبعىن العقد سوى يف القرآن الكرمي النكاح 

 .أي حىت يطأها كما ثبت يف السنة الصحيحة زوجاً غيره 
 [وهو سنة : ] قوله 

هب ت أي الزنا ، فهو سنة يف مذن  فالنكاح سنة ، ملن له شهوة وال خياف على نفسه الع  
 .مجاهري العلماء

بكر الظاهرية ورواية عن اإلمام أمحد اختارها طائفة من أصحابه كأيب والقول الثاين وهو قول 
ملن واجب أن النكاح : العزيز وأيب حفص الربمكي وابن أيب موسى من أصحاب اإلمام أمحد  دعب

صلى اهلل عليه  واستدلوا بما ثبت في الصحيحين أن النبي يهله شهوة وعنده قدرة مالية عل
 صن  ح  للبصر وأ   ض  غ  فإنه أ   فليتزوج   ة  يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء  : ) قال وسلم

واألمر  "فليتزوج  : "، والشاهد قوله ( اء ج  فعليه بالصوم فإنه له و   للفرج ، ومن لم يستطع  
 :سلمصلى اهلل عليه و ملوافقته لظاهر قوله  وهذا القول هو األظهرللوجوب ، 

 .أنه للوجوب واألظهر،الوارد يف احلديث على االستحباب واجلمهور محلوا األمر،" فليتزوج " 
صلى فال جيب عليه النكاح بل يستحب ، ملفهوم قوله ، وأما إذا كان غري قادر على النكاح مباله 

نة النكاح ؤ م  : هي  " الباءة" و  (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة )   اهلل عليه وسلم
من مهر وغريه ، فقد أوجب الزواج على من استطاع الباءة ، فدل على أن الفقري ال جيب عليه ، 

هذا إن كان له  إن يكونوا فقراء يغنهم اهلل من فضله : ، وقد قال تعالىلكن يستحب له 
 .شهوة

النكاح وال عليهم  جيب م فالر  ني الذي ال يأيت النساء ، أو الكبري ال  ن  وأما من ال شهوة له كالع  
م، فيكون مباحًا يف حقه واالستحبابوذلك لزوال املعىن املقتضي لإلجياب  ؛يستحب يف حقهم 

لكن من غري أن يرتتب على هذا ضرر على املرأة ، فإن طلبت الطالق وحنوه فسيأيت الكالم عليه 
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 ، بقيام هذه املرأة بشأنه يف بابه ، ولكن هنا حيث ال ضرر على املرأة بذلك ، فإن فيه مصلحة له
 .وهي أيضاً لا مصلحة بإنفاق هذا الزوج عليها

وقد يستحب حيث كان يف ،  يف حقه باحإذن من ال شهوة له  وعنده قدرة مالية فإن النكاح ي  
 .ذلك مصلحة ظاهرة للمرأة كأن تكون املرأة حمتاجة

 [وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات : ] قوله 
من صيام وصالة وحنو ذلك ، لنكاح مع الشهوة أفضل من االشتغال بنوافل العبادات ففعل ا

البصر له  الفرج وغض   األ مة وحتصني   النسل وتكثري   ذلك ملا فيه من املصاحل الكثرية من حتصيل  و ، 
 .داتولزوجه ، وملا فيه من القيام بشأن املرأة واإلنفاق عليها وهذه املصاحل تربو على نوافل العبا

 [ ويجب على من يخاف الزنا بتركه : ] قوله 
ألن إعفاف  نفسه وصيانتها من  وذلك؛ إذا كان خياف الزنا برتكه فيجب عليه النكاح اتفاقًا 

 .احملرم واجب وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب
ية الوقوع خشلتندفع كتفى يف الوجوب مبرة واحدة بل يكون يف جمموع العمر وال ي  :  يف اإلقناعو 

 .يف احملظور
 [لوٍد بال أم بكٍر و   نٍة أجنبيةٍ ي  ويسن نكاح واحدٍة د  : ] قوله 

 .لصفات املرأة املنكوحة اليت يسن أن تكون عليها هذا ذكر  
فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت  :  قوله تعالى، ودليله  كوهنا واحدة  فيسن

تعولوا من النساء  نبالواحدة أقرب من أ االكتفاءن ، أي أ أيمانكم ذلك أدنى أال تعولوا 
وجتوروا بني نسائكم وهذا فعل حمرم ، فكان يف نكاحه الواحدة دفعاً لتعرضه ، فتميلوا إىل إحداهن 

 .الوقوع يف احملرم إىل
صلى اهلل ذلك لفعل النيب أكثر من واحدة بعض احلنابلة بل يستحب  به وقال: والقول الثاين 

 :  ولقوله تعالى ، عليه وسلم
 فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع . 

أما استداللم باآلية الكرمية ففيه و فظاهر ،  صلى اهلل عليه وسلمأما استداللم بفعل النيب 
إن خفتم أال تقسطوا في اليتامى و  :  بقوله سبحانهوذلك ألن هذه اآلية مسبوقة  ؛نظر 

ومعىن اآلية كما فسرته أم املؤمنني عائشة  ، النساء مثنى وثالث  فانكحوا ما طاب لكم من
إن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى الآليت حتت أيديكم فتبخسوهن : يف الصحيحني مبا معناه 
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، أي فالباب مفتوح لكممثىن وثالث ورباع مهورهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن 
ابنة عمه وتكون حتت واليته فريغبها ملالا وجلمالا فينكحها هذا يف الرجل تكون عنده اليتيمة ك

 .أو ينكحها بال مهر وهذا فيه ظلم لا، مبهٍر أقل من مهر مثيالهتا 
، وما يرتتب على ذلك من املصاحل من تكثري النسل  صلى اهلل عليه وسلمولكن فعل النيب 

،  فإذا ترتب  ى ذلك مفسدة أعظمومتام العفة ، وحنو ذلك يدل على استحبابه ما مل يرتتب عل
وهو القول الثاين يف هذه املسألة وقد قال به بعض  فاألصحعلى ذلك مفسدة أعظم فال ، 

أنه يستحب له أن يتزوج أكثر من واحدة ما مل يرتتب على ذلك مفسدة أعظم لفعل : احلنابلة 
 . صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

صلى  قال النبي: لصحيحين من حديث أبي هريرة قالما ثبت في ا:  وأن تكون د ي نة ودليله
نكح المرأة ألربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين ت  : )  اهلل عليه وسلم

 (.بت يداك ر  ت  
وألهنا أعف لنفسه ؛ ويستحب أيضًا أن تكون مجيلة ، ولذا استحب الشرع أن ينظر إليها 

 .وأحصن لفرجه وأمت ملودته
: ) قيل له أي النساء خير فقال  صلى اهلل عليه وسلمروى أحمد والنسائي أن النبي وقد  

 .وهو صحيح ( التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر وال تخالفه في نفسها ومالها بما يكره 
، وذلك ألهنا  أو بنات خاله أو حنوهن  أن تكون أجنبية أي ال تكون من بنات عمهيستحب و 
 : يقالا و لذب ولداً نْ أ  
فالغرائب أنب أي يتوفر يف االبن صفات زائدة على "  رب صْ ب وبنات العم أ  نْ الغرائب أ   " 

 .صفات أهله مبا يكون يف صفات أخواله اليت تنتقل إىل الولد
 (العبك العبها وت  هال بكرًا ت  ف ): جلابر ملا تزوج ثيباً  صلى اهلل عليه وسلموأن تكون بكراً لقوله 

 .ون املصلحة من نكاح الثيب أرجحإال أن تك
(  كاثر بكم األمملود الودود فإني م  تزوجوا الو  : )  صلى اهلل عليه وسلملقوله وأن تكون ولوداً 

إين أصبت امرأة ذات حسب ومال أو قال مجال : قاله لرجل قال له  رواه أبو داود والنسائي ،
مث أتاه مرة أخرى فنهاه ، مث أتاه ثالثًة  (ال : )  صلى اهلل عليه وسلمفقال النبي لكنها ال تلد 

يسار ،  ل بنق  ع  هو من حديث م  و ( الحديث . …تزوجوا الولود الودود : ) ثم قال ،  هنهاف
 .رضي اهلل عنه  ونحوه في مسند اإلمام أحمد وصحيح ابن حبان من حديث أنس بن مالك



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( نكاحكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4130

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

5 

 يعني بدروس موقع (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 .ا وبنات عمها وحنو ذلكأي إىل أمها وأخواهت ، ويعرف كوهنا ولوداً بالنظر يف نسائها
 . طيبة األصل أي كما يف اإلقناع: حسيبة وأن تكون 

أي قد تثري بعض املشاكل بني الزوجني وتأمر  ، قالوا ألهنا رمبا أفسدهتا أمها: وأن تكون بال أم 
 .به  حق لا أو يكون ال،  قد يكون حقاً لا وقد رضيت برتكه، املرأة باملطالبة بشيء كثري 

ا فيه نظر ظاهر ، فإن هذا ليس على إطالقه فرمبا كانت األم معينًة للزوج على ابنتها ولكن هذ
لكان أوىل " ويستحب أن تكون لا أم عاقلة صاحلة "   : حة لا قائمة بشؤوهنا ، ولو قيلصل  م  

 .من أن يقال بال أم
 [وله نظر ما يظهر غالباً مراراً : ] قوله 

البًا ممن يريد خطبتها ، فيباح له أن ينظر إىل ما يدعو إىل فللخاطب أن ينظر إىل ما يظهر غ
 .نكاحها

ما ثبت في صحيح مسلم أن رجاًل قال يا رسول اهلل أصبت امرأًة فقال النبي : ودليل هذا
اذهب فانظر :  صلى اهلل عليه وسلمقال ، ال  : قال ، أنظرت إليها: )  صلى اهلل عليه وسلم

 (.إليها 
أي أن تدوم املودة (  ؤدم بينكمارى أن ي  ح  انظر إليها فإنه أ   ) :صحيح ويف الرتمذي بإسناد

صلى ، وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي  هبن ماجارواه أمحد والنسائي و ،  بينكما
إلى ما يدعوه إلى فإن استطاع أن ينظر إذا خ طب أحدكم امرأة : )  قال اهلل عليه وسلم

حاديث تدل على أن له أن ينظر إىل ما يدعوه إىل نكاحها ، ، فهذه األ( فليفعل نكاحها 
واحلنابلة صرحوا باجلواز كما ذكر املؤلف هنا وهو مصرح به يف غري ما كتاب من كتب احلنابلة 

 .من مذهب احلنابلة وهو الصحيح
استحباب ذلك ، وهو ظاهر : واختار ابن عقيل وصوب ذلك صاحب اإلنصاف وحكي إمجاعاً 

أنه يستحب  ، فالراجح ( اذهب فانظر إليها ):  صلى اهلل عليه وسلم تقدمة كقولهاألحاديث امل
له أن ينظر منها إىل ما يظهر منها غالبًا من الوجه واليدين والرقبة والشعر والقدمني وحنو ذلك مما 

 .يدعوه إىل نكاحها
ا أو بغري إذهنا ، بعلمها وكذلك هي بإذهن ، وينظر إليها بإذن وليها أو بغريه ، بعلمه أو بغري علمه

 .ديثاحأو بغري علمها وذلك إلطالق األ
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فإن ذلك جائز لكن ال جيوز له أن يفعل ذلك حىت  ، لة منها أو من وليهافْ فلو نظر إليها على غ  
 .يغلب على ظنه إجابتهم إىل نكاحها وإال فال جيوز له ذلك 

 .ما يظهر منها غالباً هو الذي ينظر إليه اخلاطب : إذن 
أي  "بل ينظر إىل كل شئ منها سوى العورة املغلظة : وهو رواية عن اإلمام أمحد  ةوقال الظاهري
 " .القبل والدبر 

ألنه قد  ؛ ينظر إليها متجردة  وهي رواية عن أمحد لكن هذا فيه نظر ظاهر: وقال داود 
ه وهو قول لبعض القول جبواز  ىيدعوه إىل الزنا احملرم ، لكن النظر إىل الساق وحنو ذلك يقو 

أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ملا : " سعيد بن منصور ن احلنابلة ، ويف مصنف عبد الرزاق وسن
، وأما سوى ذلك بذلك فال بأس  "خطب أم كلثوم بنت علي بن أيب طالب كشف عن ساقها 

 .مما ال تطلع عليه النساء غالباً ، فال يظهر القول جبوازه 
 [مراراً ] : قوله 

كما   البصر وصّوبه صلى اهلل عليه وسلمأي يكرر النظر حىت حيصل مقصوده ، وقد صّعد النيب  
 .يف الصحيحني يف حديث الواهبة نفسها 

 [بال خلوة : ] قوله 
واخللوة باألجنبية حمرمة ، وهذا أيضًا ذريعة إىل ، فال جيوز أن خيلو هبا، وذلك ألهنا أجنبية عنه 

 .وجل فال جيوز له أن خيلو هباالوقوع مبا حرمه اهلل عز 
 [ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض : ] قوله  

، إذا تويف رجل عن زوجته أو ( أريد أن أتزوجك ) كقول هو ماال حيتمل غري النكاح  التصريح و 
أريد أن أتزوجك  " :طلقها ثالثاً كانت بائناً، فال حيل ألحد أن يصرح خبطبتها كأن يقول لا رجل 

 .وكذا املختلعة والبائن بفسخ وحنوه  ،" 
وال جناح  : قال تعالىفإنه جائز  ، "اغبإين يف مثلك لر   ": وأمـا التعريض كـأ ن يقول  

فال جناح يف التعريض ، أما  عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم 
 .التصريح فإنه حمرم

 
 [احان لمن أبانها دون الثالث ويب: ] قوله 
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، كاملختلعة والبائن بفسخ وحنو ذلكملن أباهنا دون الثالث   –أي التعريض والتصريح  –يباحان 
فاملبانة دون الثالث جيوز ملن أباهنا أن خيطبها تصرحيًا وتعريضًا ألنه هو صاحب العدة ، فلو أن 

ع فإنه يأتيها كغريه من اخلطاب ، ولكن امرأة طلبت اخللع من زوجها فرضي بذلك ، فإذا مت اخلل
 .اخلطاب ال جيوز لم أن خيطبوها حىت تنتهي من عدهتا

وأما من اختلعت منه فله أن خيطبها قبل أن تنتهي من عدهتا تصرحيًا أو تعريضًا ، وأما غريه فال 
 .حيل له إال التعريض 

 .يت ذكر هذا إن شاء اهللأما البائن بثالث فإهنا ال حتل له حىت تنكح زوجاً غريه وسيأ 
 [كرجعية : ] قوله

الرجعية زوجة ، فكما أن الرجل يراجع زوجته يف عدهتا وهو بعلها ، فكذلك يف البائن دون 
 .الثالث كالرجعية

 [ويحرمان منها على غير زوجها : ] قوله 
حيل أي حيرم التصريح والتعريض من الرجعية على غري زوجها ، فاملطلقة طالقًا رجعيًا ال 

ألحد أن خيطبها تعريضًا وال تصرحيًا ، وكذلك ال حيل لا أن تقبل هذه اخلطبة ال تعريضًا وال 
 .تصرحياً ألهنا زوجة

 [رغب عنك ونحوهما ما ي  : إني في مثلك لراغب ، وتجيبه : والتعريض : ] قوله 
 .أي حنو هذه األلفاظ اليت هي من باب التعريض

 [ بتهاط  م على غيره خ  ر  برة لمسلم ح  ج  أو أجابت غير الم   برةج  فإن أجاب ولي م  : ] قوله 
ال حيل ملسلم أن خيطب على خطبة أخيه ، فإذا فأي لو كان ذميًا فإنه جيوز ،  " ملسلم" قوله 

ربة أي من النساء الاليت ال جيربن ، أو أجاب خطب مسلم امرأًة فأجابت ورضيت وهي غري جم ْ 
لما ثبت في ، فال حيل ألحد أن خيطبها بعد ذلك ، وليها وهي ممن جيرب على النكاح 

بة أخيه حتى ط  على خ   الرجلب ط  خ  ال ي  : ) قال صلى اهلل عليه وسلمالصحيحين أن النبي 
  . (الخاطب  له  قبله أو يأذن   الخاطب   يترك  

فضيلة وهذا احلكم ألن خالفه يورث العداوة والبغضاء ، فإنه ال يأمن أن يرد األول وهو كفؤ  لا ل
 .يف الثاين فيورث ذلك عداوة يف قلب األول

  ن إليه ولي ك  نت إليه أو س  ك  نت إليه أو ر  ك  كذلك إذا س  
 
ربة وركن إليه ، وما بقي إال أن يتلفظ جْ امل

 .بالقبول فقد ظهرت عالمات الرضا فال حيل أيضاً للحديث املتقدم
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 سْ وأما إذا مل ت  
 
  ربة أو ولجْ كن إليه املرأة غري امل

 
ربة ومل يظهر ما يدل على الرضا فيجوز أن جْ امل

صلى اهلل يدل على هذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي بة أخيه ، طْ خيطب املسلم على خ  
صلى فلما حلت ذكرت للنبي  ،إذا أحللت فأخبريني : ) قال لفاطمة بنت قيس  عليه وسلم

ا أبو جهم فال يضع العصا عن أم : أن أبا جهم ومعاوية قد خطباني فقال اهلل عليه وسلم
أسامة بن  انكحي – أي فقري –وأما معاوية فصعلوك ال مال له  – أي يضرب النساء –عاتقه 

م ومعاوية وذلك هْ ألسامة على خطبة أيب ج   صلى اهلل عليه وسلم، فهنا قد خطب النيب  (زيد 
 .ألنه مل يظهر سكون وال ركون فيجوز حينئذٍ 

 [جاز .. …ن ذ  وإن ر دَّ أو أ  : ] قوله 
صلى اهلل عليه وقد قـال إذا ر ّد اخلاطب األول أو أذن للخاطب الثاين أن خيطب جاز ذلك ، 

 . ( الخاطب له الخاطب قبله أو يأذن   يترك   حتى: )  وسلم
 [أو جهل الحال جاز : ] قوله 

ل احلال ، أي ه  إذا خطب زيد فالنة ، مث مل يظهر ما يدل على الرضا ، وال ما يدل على الرد وج  
، فيجوز له أن  ؟ هبذا النكاح أم ال ي أهلهاه ممن يريد أن خيطب هذه املرأة هل رضل غري  ه  ج  
 .هو أحد الوجهني يف مذهب اإلمام أمحد  بتها ، هذا  طْ دم خل  يتق  

لظاهر  وهذا هو الراجحأنه ال جيوز : سعدي ال نعبد الرمحوالوجه الثاين وهو اختيار الشيخ  
 تقدماحلديث امل

، وهنا اخلطبة ثابتة وال يستثىن إال حيث ظهر عدم الرضا  (طبة أخيه على خ   الرجلب ط  خ  ال ي  )  
 .أو عدم السكون والركون إليه ، وهنا مل يظهر شيء من ذلك فيدخل يف احلديث املتقدم

 [ويسن العقد يوم الجمعة : ] قوله 
،  (اءة وب   تزويجٍ  الجمعة يوم   يوم  )  : همن قول رضي اهلل عنهما ملا روى أبو يعلى عن ابن عباس

 .بن العالء وهو مرتوك احلديث فعليه احلديث ال حيتج به لكن احلديث فيه حيىي
 [مساًء : ] قوله 

واحلديث رواه أبو حفص  (أمسوا باإلمالك فإنه أعظم للبركة : )  صلى اهلل عليه وسلملقوله 
 .ربي كما ذكر احلنابلةكْ الع  

، وعليه فال يقال باستحبابه يوم  - " مل أقف على إسناده " –يف إرواء الغليل وقال األلباين 
 .اجلمعة وال بتخصيصه يف مسائها لعدم ثبوت احلديث
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 [بخطبة ابن مسعود : ] قوله 
ي وغريه واحلديث صحيح ، ذن هذا احلديث الرتموهي ثابتة يف مسند أمحد والسنن األربعة وحس  

: ) يعلمنا الخطبة في الحاجة  صلى اهلل عليه وسلمكان النبي   : " قال  وفيه أن ابن مسعود
 " هابن ماج عندو  –إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا 

من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أال إله  – " ومن سيئات أعمالنا
 .ثم يقرأ ثالث آيات( سوله إال اهلل وأشهد أن محمداً عبده ور 

 …أيها الذين أمنوا اتقوا اهلل حق تقاته  يا وفي النسائي اآلية األولى في آل عمران 
 .اآلية

. …الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم  واآلية الثانية في سورة النساء 
 اآلية. 

 .اآلية …….تقوا اهلل وقولوا قوالً سديداً يا أيها الذين أمنوا ا والثالثة في سورة األحزاب 
هذه اخلطبة  -يعي ب  قال أليب إسحاق الس   بة  عْ أن ش  : البيهقي سنن فهذه هي خطبة احلاجة ، ويف 

، فخطبة احلاجة تقال عند النكاح وعند غريه ،  "يف كل شيء " : فقال  -يف النكاح ويف غريه 
عندما قال مل يقلها يف حديث الواهبة نفسها ،  صلى اهلل عليه وسلمولكن ال جتب ألن النيب 

صلى ، وليس فيه أن النيب  (اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن: ) صلى اهلل عليه وسلم
 .ت شّهد وهي مستحبة عند مجاهري العلماء اهلل عليه وسلم

 فصل
 [وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع : ] قوله 

 :فأركان النكاح ثالثة
أن يكون الزوجان خاليني من املوانع ، كأن تكون املرأة معتدة فهذا يف املرأة مانع مينع : األولالركن 

 .من صحة النكاح
 [واإليجاب : ] قوله 

 .وهو اإلجياب وهو قول ول املرأة أو من يقوم مقامه: وهذا الركن الثاين
    

 [والقبول : ] قوله 
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: الزوج أو من يقوم مقامه ، مثال ذلك إذا قال الول وهو القبول وهو قول : هذا هو الركن الثالث
: لحديث ، ولو هازاًل  -فهذا هو القبول  –قبلت : فقال الزوج  –فهذا هو اإلجياب  –زوجتك ابنيت 

 .داود والرتمذي وحسنه رواه أبو( عةج  والر   والطالق   النكاح  :  د  ج   هنَّ ل  ز  وه   د  هن ج  د  ثالث ج  ) 
 [ " أنكحت" أو  " زوجت" بغير لفظ  سن العربية  ح  ممن ي  وال يصح : ] قوله 

زوجت أو  –ال يصح من العريب ، وال ممن حيسن العربية من غـري العرب أن يقولوا بغري لفظ 
ملكتك ابنيت أو وهبتك أو جوزتك ابنيت أو حنو ذلك ، فالنكاح ال :  ، فإذا قال -أنكحت 

 : قال تعالىقالوا ألنه هو الوارد يف القرآن ، يصح ، فال يصح إال بلفظ أنكحت أو زوجت ، 
  زوجناكها وقال :  وال تنكحوا مـا نكح آبـاؤكم من النساء إال مـا قد سلف  هذا هـو

 .املشهور يف مذهب اإلمام أمحد
أنه يصح بكل لفظ : وهو مذهب اجلمهور وهو اختيار شيخ اإلسالم :  والقول الثاين يف املسألة

 .وهو القول الراجح، دل على النكاح 
 .هـ.اكان   مبا عده الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفعلٍ  –أي النكاح  –وينعقد: قال شيخ اإلسالم

كان باللغة العربية أو باللغة األعجمية ، وسواء دل عليه الفعل أو دل عليه القول ، ألن   سواءً 
، وهذا يف كل عقد   ى ذلكاملقصود هو الداللة على الرضا وهذا حيصل بكل قول أو فعل يدل عل

اذهب ) : يف حديث الواهبة نفسها  صلى اهلل عليه وسلمكما تقدم يف غري ما مسـألة ، وقـد قـال 
، فعلى ذلك يصح النكاح بكل قول أو فعل دل عليه ،  (فقد ملكتكها بما معك من القرآن 

عربية فإن النكاح يصح ، فلو تكلم من حيسن العربية بغري لفظ العربية وهو قادر على أن يتكلم ال
 .حى بالعامية فإن النكاح صحيحصْ أو تكلم من حيسن الف  

 [وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت : ] قوله 
 .هذه ألفاظ القبول

 [ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لساٍن : ] قوله 
من األعاجم أن يتلفظ باأللفاظ العربية بالنكاح ، على املذهب أنه جيب على من حيسن العربية 

يلزمه  مل" : فإن كان ال حيسن العربية بل هو جاهل فيها ، فهل يلزمه التعلم ، قال املؤلف 
، ألن هذه األلفاظ مما ال يتعبد بلفظه ، وهذا مما يدل على ضعف هذا القول ، إذ لو   "هماتعلم

ما تقدم من أن النكاح يصح بكل قول أو فعل والصحيح كان ذلك واجباً ألوجبنا عليه التعلم ، 
 .دل عليه
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 [فإن تقدم القبول لم يصح : ] قوله 
، فال يصح النكاح ، وذلك  -زوجتكها  –:زوجين فالنة ، فيقول الول  –:مثاله إذا قال اخلاطب 

هو املشهور  ، وهذا وال يكون قبواًل وقد تقدم على اإلجياب: لتقدم القبول على اإلجياب ، قالوا 
يف املذهب ، وأن القبول ال يصح قبل اإلجياب ، وهذا من  مفردات احلنابلة ، وقال مجهور 

وذلك لظهور الرضا من الطرفني باأللفاظ الدالة  وهذا هو القول الراجحالعلماء بل يصح ذلك ، 
،  تأخرعلى ذلك ، فيحصل بذلك املقصود ، فإن املقصود حاصل هبذه األلفاظ تقدم القبول أو 

إن مل يكن لك هبا حاجة  " صلى اهلل عليه وسلموألن الرجل يف قصة الواهبة نفسها قال للنيب  
اذهب فقد : )  قــال لـه صلى اهلل عليه وسلموفيه أن النبي احلديث ……  "فزوجنيها 

 ."فزوجنيها "تقدم عليه القبول وهو قوله  ، فهذا إجياب ، وقد (ملكتكها بما معك من القرآن 
 [وإن تأخر عن اإليجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغال بما يقطعه : ] قوله 

زوجتك ابنيت فالنة ، فسكت اخلاطب عن : إذا تأخر القبول عن اإلجياب ، كأن يقول الول 
القبول فتأخر القبول عن اإلجياب فإن ذلك يصح ماداما يف اجمللس ، ومل يتشاغال مبا يقطعه ، كأن 

كم قدر املهر؟ : فيقول  ،البنت الكربى  :أي بناتك فيقول : فيقول  ،وجتك ابنيت ز : يقول له 
، لكن لو تشاغال بأمر أجنيب عن فإنه ال يبطل رضيت هبذا وال يقطعه : فيقول  ،كذا : فيقول 

فإن رضيت : موضوع النكاح كأن يتشاغال ببيع وغريه من األمور اخلارجية مث قال بعد ذلك 
 .القبول يبطل 

 [وإن تفرقا قبله بطل : ] وله ق
مث بعد ، رضيت : مث تفرقا من اجمللس واخلاطب مل يقل  ،زوجتك ابنيت : إذا قال الول : مثاله 

 .قد رضيت ، فال يصح ألهنما تفرقا عن اجمللس: ذلك اتصل بالاتف أو غريه فقال 
فرقا قبله فإنه ال يبطل ، ويدل أنه ال يبطل ، وأنه لو تشاغال عنه مبا يقطعه أو ت: وعن اإلمام أمحد 

جاءت :  قال على ذلك قصة الواهبة نفسها ، ففي الصحيحني عن سهل بن سعد الساعدي
يا رسول اهلل جئت أهب لك نفسي فنظر إليها :  فقالت صلى اهلل عليه وسلمامرأة إلى النبي 

صلى اهلل عليه رسول اهلل  أ  ط  أ  به ، ثم ط  وَّ د النظر فيها وص  فصعَّ  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل  
فيها شيئًا جلست ، فقام رجل من الصحابة فقال  رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض   وسلم

فهل عندك : صلى اهلل عليه وسلم فقال ،إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها  يا رسول اهلل :
 ك  إلى أهل   اذهب    : صلى اهلل عليه وسلم فقال، رسول اهلل  ال واهلل يا :فقال  ،من شيء 



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( نكاحكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4130

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

12 

 يعني بدروس موقع (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

فقال رسول اهلل   ،ال واهلل ما وجدت شيئًا : فقال ، شيئًا  ، فذهب ثم رجع  هل تجد   فانظر  
ال واهلل يا رسول : ديد ، فذهب ثم رجع فقال اتمًا من ح  ولو خ   انظر    : صلى اهلل عليه وسلم

ا نصفه فقال رسول اهلل  ما له رداٌء فله: قال سهل  اهلل وال خاتمًا من حديد ولكن هذا إزاري
لـم  ت هس  ب  ه لم يكن عليها منه شيء ، وإن ل  ت  س  ب  ما تصنع بإزارك إن ل   : صلى اهلل عليه وسلم

صلى اهلل فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول اهلل   ، يكن عليك منه شيء
، ماذا معك من القرآن   : صلى اهلل عليه وسلم عي فلما جاء قالليًا فأمر به فد  و  م   عليه وسلم

ر ه  عن ظ   نَّ رأه  ق  تـ  :   صلى اهلل عليه وسلم فقال، معي سورة كذا وسورة كذا عددها : قال 
،  (ها بما معك من القرآن ك  ت  ك  لَّ اذهب فقد م  :  صلى اهلل عليه وسلم نعم  قال: قال ، قلبك 

ره بإعادة القبول ، هذا القول هو فهنا قد وقع فاصل طويل عرفاً وتفرقًا يف اجمللس ومع ذلك مل يأم
 .مل يكن تشاغله أو تفرقه عن اجمللس داالً على عدم رضاه ما القول الراجح

 فصل
 [وله شروط : ] قوله 

 .فهذا الفصل يف شرط من شروط النكاح ، فللنكاح شروط ال يصح إال مع توفرها
 [تعيين الزوجين : أحدهما: ] قوله 
مبا يتميز به كل واحد منهما كالبيع ، فكما أنه  –كر واألنثى الذ  –ط أن يعني الزوجان رت فيش

 .يشرتط يف املبيع عدم االلتباس بأن يتميز املبيع عن غريه فكذلك يف النكاح
 [ صح..…فـإن أشـار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بمـا تتميز به: ] قوله 

أو  –زوجتك فاطمة  –:مساها فقال زوجتك هذه فقال أو : إذا أشار الول إىل الزوجة فقال 
 .فإنه يصح  زوجتك ابنيت الكربى أو الصغرى أو حنو ذلك –:وصفها مبا تتميز به كأن يقول 

 
 
 

 [زوجتك بنتي الكبرى أو الصغرى أو نحو ذلك : أو قال : ] قوله 
يعينها تعيناً زوجتك ابنيت ، وليس له إال هي فإن الزواج يصح لعدم االلتباس ، أما إذا مل  –إذا قال 

 .زوجتك ابنيت وله غريها ، فإن النكاح ال يصح لاللتباس املتقدم: يزيل االلتباس كأن يقول 
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إن عيناها يف الباطن ومل يعيناها يف العقد فإذا عني الول والزوج املرأة أو املعقود عليها يف :  مسألة
 فهل يصح أم ال ؟ –أي حال العقد  –الباطن ، وأما يف األلفاظ فلم يقع منهم تعيني 

 . البطالن: الوجه الثاين و  الصحة: الوجه األول  : وجهان عند احلنابلة
 .هو صحة النكاح لعدم االلتباس ، ألن اتفاقهما يف الباطن يزيل االلتباسوالراجح 

 فصل
 [رضاهما : الشرط الثاني : ] قوله 

 األيـ م   ح  ك  ن  ال تـ  : )  سلمصلى اهلل عليه و لقول النبي أي رضا الزوجني ، فيشرتط اإلذن ، 
، وقياساً على البيع فإنه يشرتط فيه الرضا فكذلك ( ستأذن حتى ت   البكر   ح  ك  ن  تأمر وال تـ  س  حتى ت  

 .يف النكاح
إال البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر ولو مكلفة ، ال الثيب فإن األب : ] قوله 

 [ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم 
 .درجة ال تصل إىل اجلنونهو من به ع ت ه وهي : املعتوه 

فالبالغ املعتوه جيوز لألب أو وصيه أن ينكحه بال إذنه ، لعدم اعتبار إذنه ، فإن إذنه ال 
وهو من يقوم مقام  –فائدة منه فهو غري معترب ، وكذلك البنت اجملنونة جيوز ألبيها أو لوصيه 

كح املعتوه أو اجملنونة أو الصغري ، نْ وكذلك جيوز للحاكم أن يـ  كحاها ، نْ أن يـ   –األب بعد موته 
 .لسائر األولياء ذلك على الراجحعند احلاجة إىل النكاح ، بل جيوز 

إذن األصل أن الصيب العاقل ال يزوجه إال األب أو الوصي ، وكذلك البالغ املعتوه واجملنون أو 
عند فقد األب  -ب احلنابلة جيوز للحاكم اجملنونة وحنو ذلك ، لكن كما هو املشهور يف مذه

جيوز للحاكم أي القاضي أن يزوجهم عند احلاجة أي عند احلاجة للوطء أو للخدمة  -والوصي 
قًا فيزوجه عو  أو حنو ذلك ، كأن يكون الصيب العاقل غري البالغ حيتاج إىل اخلدمة كأن يكون م  

يف احلاكم و يف سائر األولياء عند احلاجة  أنه عام والذي يترجحاحلاكم ، وهو خمتص باحلاكم ، 
حه بال إذنه ، والصغري هو العاقل غري البالغ ، هذا ال ك  نْ ه ، والصغري جيوز ألبيه أن يـ  ي  ل  وْ ملصلحة م  

 .خالف فيه بني أهل العلم
 [والبكر ولو مكلفة : ] قوله

 :البكر لا ثالث أحوال 
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لغة عاقلة ، فجمهور العلماء على أن لألب ووصيه أن تكون البكر مكلفة أي با:  الحالة األولى
 .من بعده أن ينكحها بال إذهنا أي أن جيربها على النكاح

أن النبي  صحيحةواستدلوا بما روى مسلم في هذا هو مذهب احلنابلة واملالكية والشافعية ، 
 :قال  صلى اهلل عليه وسلم

صلى اهلل عليه  قالوا فقوله( كوتها ها س  ن  ذ  وإ   ر  تأم  س  ر ت  ك  ها والب  بنفسها من ولي   أحق   الثيب  )  
مفهومه أن غري الثيب ليست بأحق بنفسها من وليها ،  (الثيب أحق بنفسها من وليها) وسلم

 .وعليه فإن وليها أحق هبا من نفسها فله أن جيربها
هذا  ، واختار وذهب األحناف وهو رواية عن اإلمام أمحد واختارها طائفة كثرية من أصحابه

السعدي  نعبد الرمحالقول شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم والشيخ حممد بن إبراهيم والشيخ 
صلى اهلل واستدلوا بقول النبي ال جيوز له أن جيربها بل يشرتط إذهنا ، : رمحهم اهلل مجيعًا ، قالوا 

صلى وبقوله   أي يطلب أمرها يف النكاح (تأمر س  البكر ت  : ) في الحديث المتقدم  عليه وسلم
قيل فكيف  (تأذن  س  حتى ت   ر  ك  الب   ح  ك  ن  ر وال تـ  م  تأ  س  حتى ت   ـم  ي  األ   ح  ك  ن  ال تـ  : )  اهلل عليه وسلم

 (.أن تسكت ) إذهنا قال 
 .فهذان احلديثان يدالن على وجوب استئذاهنا ، وعليه فال جيوز له أن جيربها

 .وماً ، واملنطوق مقدم على املفهوموأما ما استدللتم به فغايته أن يكون مفه: قالوا 
 ؟ ( الثيب أحق بنفسها ) : صلى اهلل عليه وسلممل قال النيب : فإن قيل 
، خبالف البكر فإهنا ال  أو رضيت   قبلت  :  الثيب تصرح بلفظها فتقول  ألن: فاجلواب 

 . وهذا هو القول الراجحتصرح بلفظها حياًء ، 
ن تسع سنني ، فقد أمجع أهل العلم على أن البكر دون أن تكون البكر دو :  الحالة الثانية

هذا بإمجاع العلماء حكاه ابن  –أن جيربها على النكاح  –التسع ، جيوز لألب ووصيه من بعده 
 .املنذر وغريه

البكر بنت تسع سنني ، فجمهور العلماء على أن ألبيها أن جيربها ومنهم :  الحالة الثالثة
 .تسع البكر جترب ولو كانت بالغة،فأوىل من ذلك بنت: ن هور يقولو األحناف كما تقدم فإن اجلم

 :من احلنابلة ، وقال بعض احلنابلةوعن اإلمام أمحد وهو اختيار شيخ اإلسالم واختاره أبو بكر 
أنه ليس لألب أن جيربها وأن لا إذنًا معترباً وذلك ألن إمكان : –هو املنصوص عن اإلمام أمحد 

قال  صلى اهلل عليه وسلموألهنا تتطلع إىل النكاح أكثر من دوهنا ، وألن النيب احليض منها كثري ، 
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دل اإلمجاع على ختصيصه  عام يف كل بكر فال خيصص منه إال ما ذاهو  (البكر تستأذن )  :
يف هذه املسألة ، فعليه البكر تستأذن إال أن تكون وهذا هو القول الراجح وهي ما دون تسع ، 

 .ولوصيه من بعده أن جيرباها على النكاح بإمجاع أهل العلمدون تسع فألبيها 
أما الثيب فال جيوز لألب وال لوصيه وال غريمها أن جيربوها على النكاح ، واملراد بالثيب اليت قد مت 

أي الثيب اليت مت لا تسع سنني ، وظاهر ذلك أهنا إن   ( ال الثيب ) :لا تسع سنني ، فقوله 
 ظاهرأن له أن جيربها وهو الصحيح يف مذهب احلنابلة ، وهذا القول  كانت دون تسع وهي ثيب

إذ ال فرق بني البكر والثيب إال يف أمر واحد وهو كيفية بيان الرضا ، فالثيب تصرح بلفظها ، 
 والبكر مينعها احلياء من ذلك فتصمت ، وقال بعض احلنابلة ، وعرب عنه صاحب اإلنصاف بقوله

، وفيه نظر ملا تقدم ، إذ ال فرق بينهما إال " ب أن جيرب الثيب دون تسع نه ليس لألإ: وقيل  " :
هتا اوأما البكر فإهنا تصمت ويكون صم فيما تقدم من حيث أن الثيب تبني رضاها بصريح قولا ،

 .دليالً على رضاها
 [كالسيد مع إمائه : ] قوله 

 ك  لْ هن ، فإهنن م  ع  ضْ ب   ميلك منافع   فالسيد ينكح إماءه البالغات وغري البالغات بغري رضاهن ألنه
 .له وهذا ظاهر

 [ وعبده الصغير : ] قوله  
السيد أوىل من األب ، وأما العبد الكبري  يفيجوز له أن جيرب عبده الصغري على النكاح ، ألن رأ

اح  البالغ فال جيوز له إجباره ، ألنه ميلك الطالق وإذا كان ميلك الطالق فال ميلك إجباره على النك
 .كاحلر

 [ وال يزوج باقي األولياء صغيرة دون تسع سنين ] قوله  
 . -وهو مذهب احلنابلة  -من قول العلماء  في الصحيححىت اجلد 

بل اجلد له أن جيرب البكر على النكاح ألن واليته بسبب الوالدة فأشبه األب : وقالت الشافعية 
 .عن اإلمام أمحد  وايةر وحكاه صاحب اإلنصاف اختياراً لشيخ اإلسالم وهو 

على _ دون تسع سنني _ما ذهب إليه احلنابلة من أن اجلد ليس له أن جيرب البكر والصحيح 
فيما  صلى اهلل عليه وسلمأن جيربها بعد تسع وذلك لقوله _ على املذهب _ النكاح وليس له 

هي من ليس : ، واليتيمة  (أمر ت  س  واليتيمة ت   رٌ م  ليس للولي مع الثيب أ   ) رواه أبو داود والنسائي
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أن سائر األولياء كاألخ والعم وكذلك فالصحيح لا أب وألن شفقة اجلد ليست كشفقة األب 
 .اجلد ليس لم أن جيربوا البكر وإن كانت حمالً لإلجبار كالبكر دون تسع

 [وال صغيرة وال كبيرة عاقلة وال بنت تسع سنين إال بإذنها ]  :قوله 
أنه  والراجحوعند احلنابلة أن ذلك للحاكم خاصة  - على الراجح -حلاجة ملا تقدم إال مع ا

األولياء  وعندما حيتاج موليه إىل النكاح للوطء أو للخدمة فإنه ينكحه ملا يف ذلك من  لسائر
 .مصلحته
 [ مات البكر وهو ص  ] قوله  

 خطبك فالن أترضني به ؟: هذا هو اإلذن فإذا قيل لا
 ( .وإذنها سكوتها )  : صلى اهلل عليه وسلمها وقد قال النيب فسكتت ، فهذا هو رضا

 [الثيب  ق  ط  ون  ]  :قوله 
 . أي يطلب أمرها ( تستأمر )فالثيب تبنّي وتعرب عن نفسها كما تقدم يف احلديث السابق  

و غري رهة أكْ وعليه فاملزين هبا م  ، مة رْ أو يف ح   ل  ل يف ح  ب  هي املوطوءة من قـ  : والثيب يف املذهب 
 . مكرهة تدخل يف هذا احلكم هذا هو املشهور يف مذهب احلنابلة

واختاره ابن القيم ،  الراجح وهذا هواملوطوءة فجوراً ليست بثيب ، : وقالت املالكية واألحناف 
فتفسر الثيب باألمي ، واملوطوءة  ( م  ي  األ   ح  ك  ن  التـ  : )  قال صلى اهلل عليه وسلمويرجحه أن النيب 

خ سْ  من فارقها زوجها بطالٍق أو ف  مي  بل األ  ،  ةكرهأو غري م   ةكره سواء كانت م  ليست بأمي   بالزنا
زيل هذا للنكاح توهذه األمي قد باشرت النكاح سابقًا ، وحينئٍذ فمباشرهتا السابقة ، أو موت 

 .مرها كذلكطئت بالزنا ليس أخ ط ب ت مرًة أخرى ، ومن و   إذااحلياء الذي مينعها من التصريح به 
أن املوطوءة بالزنا سواًء كانت مكرهة أو غري مكرهة : ما ذهب إليه املالكية واألحناف  فالراجح

 .ليست بثيب بل هي يف حكم األبكار يف هذه املسألة 
خ أو سْ  ، واألمي من فارقها زوجها بطالق أو ف  مي  فالذي يتبني من األدلة الشرعية أن الثيب هي األ  

ها فهي يف حكم الثيب ، فال أها ، فلو عقد عليها فمات عنها قبل أن يطموت وإن مل يطئ
 .ب عن نفسها فتتلفظ مبا يدل على رضاهار  عْ ماهتا بل البد  أن تـ  ص  يكفي   

 فصل
 [الولي : الثالث : ] قوله 



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( نكاحكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4130

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

17 

 يعني بدروس موقع (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

هذا هو الشرط الثالث من شروط النكاح وهو الول فال يصح النكاح إال بول ملا روى اخلمسة 
ال : ) قال  صلى اهلل عليه وسلممحد وابن املديين والبخاري والذهيب وغريهم أن النيب وصححه أ

من  ه، أي ال نكاح صحيح إال بول ، وملا روى أمحد والرتمذي وابن ماج(  إال بولي   كاح  ن  
ن ذ  حت بغير إ  ك  ن   ما امرأةٍ أي  : ) قال  صلى اهلل عليه وسلمحديث عائشة رضي اهلل عنها أن النيب 

جها ، فإن اشتجروا ر  من فـ   لَّ ح  ت  س  ل بها فلها المهر بما ا  خ  وليها فنكاحها باطل ، فإذا د  
 .، هذا هو مذهب عامة أهل العلم (له  من ال وليَّ  فالسلطان ولي  
فال تعضلوهن أن ينكحن  : بل يصح النكاح بال ول واستدلوا بقوله تعاىل :  وقال األحناف

ومما يدل كاح إليهن فدل على أنه من فعلهن ، وهذا القول ضعيف جداً ، فأضاف الن  أزواجهن
 : قال تعاىل  على ضعفه أن اهلل

 فال تعضلوهن    نكاحهن إل إىل أوليائهن فدل على أن لم تصرفاً يف ضْ فأضاف الع. 
 .مث إن السنة تبني القرآن وقد دلت السنة على شرطية الوالية يف النكاح

سألة ما ذهب إليه عامة العلماء من شرطية الوالية يف النكاح ، وكما يدل يف هذه امل فالصواب
فيستباح فرجها  ويـ غ ر ر هبادع فقد خت ْ ، عليه األثر فإن النظر يدل عليه فإن املرأة قاصرة النظر 

 .حتت من نكحها بغري ول فاحتيط لا بأن ال يصح نكاحها إال بول  وتكون أسريةً 
 : مسألة  

ح إن أذن لا وليها بالنكاح لظاهر ك  نْ ج يف مذهب اإلمام أمحد رمحه اهلل أنه جيوز لا أن تـ  ختري كهنا
، فدل على أنه إن أذن لا (  نكحت بغير إذن وليها ما امرأةٍ أي  : ) قوله عليه الصالة والسالم 

 "غلط  هذا ختريج "فنكاحها صحيح ، وهذا التخريج كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل 
بغير إذن )  :أنه ال نكاح إال بول ، وحينئذ فيكون قوله على، وذلك لداللة السنة الصحيحة 

ل املرأة ذي ب  فيكون املراد إال بإذن وليها مع واليته ، وملا فيه من تـ  ، مما جيري جمرى الغالب (  وليها
بصيانتها ال تبذلا ولذا  ل لا ، والشرع يأيتذي ب  نكاحها لنفسها تـ  إفإن ، ف لصيانتها املخال  

 .إذن الول ال يكفي حىت يكون هو املتول للعقد ن  أو ، أنه البد من ول  فالصحيح
 [التكليف : وشروطه : ] قوله 
حيتاج ملن ينظر له  -وهو غري البالغ وغري العاقل  -ألن غري املكلف ، التكليف يف الول فيشرتط 

 . ن مكلفاً أي عاقالً بالغاً ينظر لغريه ، فالبد أن يكو يصح أن فال 
 [والذكورية : ] قوله  
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وغريه  هالذي رواه ابن ماج صلى اهلل عليه وسلمفال تصح والية املرأة وإن كانت أ ّمًا لقول النيب 
، فالشرط الثاين هو أن  (ها نفس   ح المرأة  ك  ن  وال تـ   المرأة   ح المرأة  ك  ن  ال تـ  : )  وهو حديث حسن
 . يف النكاح ألنثى ال والية لايكون الول ذكراً فا

 [والحرية : ] قوله  
 ال يكون له أن ألن العبد ال والية له على نفسه فأوىل من ذلك؛ فيشرتط أن يكون الول حرًا 

 . هغري   ح  ك  نْ ح إال بإذن سيده فأوىل من ذلك أن ال يـ  ك  نْ والية على غريه ، فإنه ال يـ  
 [د ش  والر  : ] قوله  

الرشد يف كل مقام  ": دًا يف العقد ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية شيالول ر فيشرتط أن يكون 
هو : د يف النكاح شْ والرشد يف النكاح شيء آخر وهكذا ، فالر  ، د يف البيع شيء شْ ، فالر   "حبسبه 

أن يكون عارفاً بالكفء وعارفًا مبصاحل النكاح وإن كان غري رشيد يف بيعه وشرائه ولكنه رشيد يف 
اح ، وال شك أن اشرتاط الرشد يف النكاح أوىل من اشرتاطه يف البيع ، فإن استحالل الفرج النك

 .وما يرتتب  على النكاح من آثاٍر أوىل من خروج شيء من ملكيته من األشياء املالية
 [واتفاق الدين : ] قوله  

ط أن يكون الول وم  : الشرط اخلامس   الدين إما مسلمني أو يف ته متفقنيي  ل  وْ اتفاق الدين فيشرت 
فال بد أن يتفقا يف الدين كاإلرث ألن اختالف الدين مينع من ، نصرانيني أو يهوديني وحنو ذلك 

بة سبب والية ويرتتب عليها اإلرث فاختالف الدين االتوارث فكذلك مينع من الوالية ، ألن القر 
القياس على التوارث ، فليس ملن  أزال أثرها يف التوارث فكذلك يزيل أثرها يف النكاح فهو من باب

والية على بناته الاليت يصلني وذلك الختالف الدين ، وكذا  –وهو تارك للصالة  –ال يصلي 
 .ليس لليهودي والية على النصرانية وهكذا

 [سوى ما يذكر : ] قوله  
يت هي من الو نكاحها إكالسلطان فإنه ال يشرتط أن يكون السلطان يوافق دين املرأة اليت سيتوىل 

حها فإن وليها ك  نْ رعيته ، فإذا كان من رعيته امرأة ذمية فله أن ينكحها وهذا حيث ليس لا ول يـ  
وب عن السلطان يف ذلك ولو اختلف الدين ، وكذا نالسلطان أو القاضي الذي ي األعظم هو

 . أمته الكافرة ح  ك  نْ يـ   املسلم  السيد
 [والعدالة : ] قوله  
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هـ ، وهو مستور احلال فيكون يف .ا. ولو ظاهراً : يكون الول عداًل ، قالوا  أن: الشرط السادس 
ظاهره عداًل فال يظهر عليه فسق باقرتاف شيء ظاهر من املعاصي مع عدم ظهور التوبة ، 
فالفاسق يف الظاهر ال والية له وأما الذي فسقه باطن ليس بظاهر وهو مستور احلال فهو ي سر 

ظاهر مستور احلال فإن واليته صحيحة ، هذا هو املشهور يف مذهب اإلمام باملعاصي ولكنه يف ال
 .أمحد وهو مذهب الشافعية

هبا الفاسق ، فيشرتط أن يكون الول عداًل ، فإذا كان األب  د  ب  ت  سْ فلم ي   رٍ ظ  الية ن  ألهنا و  : قالوا 
 .لسلطانفاسقاً فإنه ال والية له وتنتقل إىل من بعده وهكذا حىت لو وصلت إىل ا

أن العدالة ليست : وعن اإلمام أمحد وهو أحد قول الشافعي وهو مذهب األحناف واملالكية 
لعمومات األدلة وعليه عمل  الراجح بشرط يف الول يف النكاح بل تصح والية الفاسق وهذا هو

 نعبد الرمحر من عهد السلف الصاحل ، ولذا قال الشيخ صْ الناس يف كل عصر ، ويف كل م  
 هـ.ا. وعمل السلف يرده -أي القول األول -عدي رمحه اهلل ، واألدلة ترده الس

وهذا اختيار شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم واختاره املوفق ابن قدامة من احلنابلة واختاره 
من الشفقة  لولق يف الغالب ال يؤثر يف مثل هذه املسائل ملا لسْ الشيخ حممد بن إبراهيم ، والف  

 .ها فإن واليته تبطل ل  ض  ها وإن ع  ل  ض  عْ ته ، وألنه ليس له أن يـ  ي  ل  وْ على م  
وكذا لو أراد إجبارها على نكاح غري الكفء فكذلك كما سيأيت تقريره وعليه فوالية الفاسق 

 .صحيحة
 [فال تزوج امرأة نفسها وال غيرها : ] قوله  

 المرأة   ح  ك  ن  وال تـ   المرأة   المرأة   ح  ك  ن  ال تـ   : ) صلى اهلل عليه وسلمقول النبي كما تقدم يف 
 . ( هانفس  

 
 [ويقدم أبو المرأة في إنكاحها : ] قوله  

األب هو املقدم يف باب الوالية ألنه أشد شفقة وأكمل نظرًا من غريه فيقدم األب حىت على 
 .األبناء

هنم أقرب أل: مون على األب وهو مذهب اإلمام مالك قالوا دأن األبناء يق :وعن اإلمام أمحد 
األول ألن نظر األب أكمل وشفقته أشد وهو مذهب مجهور  والصحيحعصبة من األب ، 

 .العلماء
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 [ثم وصيه فيه : ] قوله  
أي مث يقوم الوصي بعد األب أي بعد موت األب ، فإذا أوصى األب أن تكون والية بناته لفالن 

مع وجود أبنائه وحنو ذلك فإن  أو ألحد أخواله ، أو ألحد أوالده دون غريه، األجنيب عنهم 
الوالية تكون للوصي ، كالتوكيل يف احلياة ، فكما أن األب لو وكل رجاًل يف نكاح بناته فيصح 
اتفاقًا فكذلك يف الوصية بعد املوت ، وألنه أقوى نظرًا من غريه وغالبًا ال جيعل الوصية إال ممن 

 .يرى أن إنكاحه أصلح من إنكاح غريه
 [دها لألب وإن عال ثم ج: ] قوله  

بة بل هو من ذوي األرحام كما ص  مث بعد الوصي اجلد لألب ، أما اجلد لألم فال ألنه ليس من الع  
 .تقدم يف باب الفرائض 

أن اجلد يقدم  والذي يترجحيقدم على اجلد ،  االبنأن : محد وهو مذهب املالكية أوعن اإلمام 
يالد املشابه لألب فيه ، وقد يقال يف مثل هذه املسألة ألنه أكمل نظرًا وملا له من اإل االبنعلى 

، وقد يقال  االبناحلاكم أي القاضي لتعيني األصلح منهما أي من اجلد أو  اجتهادهنا ترجع إىل إ
واألب ألهنم عللوا ذلك بقولم أكمل نظرًا وأشد شفقة ، وقد يتبني  االبنهذا أيضًا يف مسألة 

مل نظراً فتكون الوالية له ، إال أن هذا النظر يف مسألة اجلد أوىل أشد شفقة وأك االبنللحاكم أن 
أوىل  االبننتقل عنها إال بدليل فتقدمي األب على من األب ألن الوالية ثابتة يف األصل لألب فال ي  

 . االبنمن تقدمي اجلد على 
ثم عمها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها ألبوين ثم ألب ثم بنوهما كذلك  ابنهاثم ] قوله  

 [ ألبوين ثم ألب ثم بنوهما كذلك 
 . ترتيب العصبات كما تقدم يف الفرائض 

 
 [ ثم أقرب عصبٍة نسباً كاإلرث ] قوله  

 . أي مث عم األب مث عم اجلد وهكذا كما تقدم يف الفرائض 
 [ م نع  ثم المولى الم  ] قوله  

 ص  بالعتق تكون الوالية له إن مل يكن هناك ع  أي املول املنعم 
 
م عليها بالعتق يتوىل نع  بة فموالها امل

 .إنكاحها
 [ثم أقرب عصبته نسباً : ] قوله  
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 .أي مث ينتقل إىل أقرب عصبة هذا املعتق نسباً 
 [ثم والء : ] قوله  
ِ  فاملع، املوىل موىل يعين  كما تقدم يف  له   قعت  فتكون الوالية للم  موىل قد أعتقه ق إن كان له ت 

 .كتاب الفرائض
 [ثم السلطان : ]   قوله

لقول  -أمحد  اإلمام وهو اإلمام األعظم ونائبه وهو القاضي ال الوال كما نص-مث السلطان 
 :  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

، وقال الشيخ حممد بن (  من ال مولى له فالسلطان ولي   –أي الول وموليته  -فإن اشتجروا ) 
سلمن يف بالد كافرة وأولياؤهن كفار قال يتوىل ذلك رئيس يف النساء الاليت ي: إبراهيم رمحه اهلل 
 . هـ.ا. املركز اإلسالمي 

ر وجود السلطان أو املركز اإلسالمي فإهنا توكل عذ  وهذا ملا له من الوالية حيث ال سلطان ، فإن ت
بن عوف رضي اهلل عنه ألم حكيم  نعبد الرمح قال) حها وقد روى البخاري معلقًا ك  نْ عداًل يـ  

 . (تزوجتكقد : ، قال ( نعم):  قالت؟  أمرك  إل   علنيأجت: ظ نت قار  ب
فإذا انعدم السلطان فلها أن تفوض أمرها إىل عدل ، ولكن يشكل على  ، فهنا فوضت أمرها إليه

هذا أن السلطان موجود فقد يكون هذا برضا السلطان فإن السلطان إذا رضي أو أذن بذلك أو 
 .فإن ذلك جائز فللقاضي أن يول عدالً يقوم باإلنكاح فوضت إىل غري هذا األمر

 [ فإن عضل األقرب : ] قوله  
ا يوجب نقل ذفيه وه فيكون هذا فسق   ، منعها من نكاح الكفءيكأن يعضلها األب مثاًل ف

 ل أمراً حمرماً خيتص بالوالية فتبني أنه ليس بأهل للوالية ، فإذا أعضل األب أوع  ألنه فـ   ؛ الوالية عنه
 .الول الذي بعده وهكذا فإن الوالية تنتقل إىل من بعده 

هـ ، فتنتقل  ا. بة لشدته فإن الوالية تنتقل عنهطْ اب من اخل  ط  امتنع اخل   ذاوإ: قال شيخ اإلسالم  
فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا  : وقد قــال تعالى عنه ملا فيه من اإلضرار باملرأة 

، فإذا عضل األقرب فتنتقل إىل الول األبعد وهكذا حىت تصل إىل  تراضوا بينهم بالمعروف 
 .السلطان
 [أولم يكن أهالً : ] قوله  
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فلو كان أخوها غري بالغ ولا ابن أخ بالغ ، فتنتقل إىل األبعد البالغ ، كأن يكون غري بالغ 
 . يف األقرب  بن أخيها البالغ وهكذا لعدم أهلية الواليةفالوالية ال

 [األبعد  ج  فة ومشقة زوَّ ل  ك  ع إال ب  ط  ق  ال تـ   منقطعةً  بةً ي  أو غاب غ  : ] قوله  
كأن رفاً إال بكلفة ومشقة فحينئٍذ تنتقل الوالية إىل األبعد  طع ع  قْ بة منقطعة ال تـ  يْ فإذا غاب الول غ  

رجع هذا قد سافر سفرًا وال يأيت إىل هذه البلد ليقوم بوالية هذه املرأة إال بكلفة ومشقة وم يكون
تنتقل إىل األبعد ملا يف بقاء الوالية له من اإلضرار باملرأة فإذا كان يف العرف فإن الوالية إىل العرف 

ل فحينئٍذ يشق انتظاره ألن سفره سفر بعيد يف العرف يشق معه أن يأيت لوالية املرأة أو أن يوكّ 
 .تنتقل إىل األبعد

 [ر عذر لم  يصح ج األبعد أو أجنبي من غيوَّ وإن ز  : ] قوله  
فإن  عذر من غري، ريب قأو األجنيب يزوج مع وجود ال، إذا زوج األبعد كاألخ مع وجود األب 

 . ذلك ال يصح
تقطع بة منقطعة اليْ ومن ذلك أن يكون غائبًا غ  ، ل ضْ الع  : ومن ذلك ، وتقدمت بعض األعذار 

أبناء عم أباعد ال يدرى هبم فيزوجها هل وجود األقرب كأن يكون لا فة ومشقة ، أو أن جي  لْ ك  إال ب  
 .هذا عذر فيصح النكاحفدرى بوجودهم إال بعد ثبوت النكاح السلطان مثالً وال ي  

 .أما إذا زوجها األبعد أو األجنيب من غري عذر فال يصح النكاح  
 ؛يعأنه موقوف على إجازة الول كالبيع ، وفيه نظر للفارق بيني النكاح والب: وعن اإلمام أمحد  

فكذلك إذا أنكحها غريه وإن كان الول ، ح نفسها بإذن وليها ك  نْ بدليل أن املرأة ال حيل لا أن تـ  
 .قد أذن بذلك 

ألن   ؛ ح صح إنكاحهك  فأي أحد منهم أنْ  ، خوة هم أولياؤهاإفإذا استوى الوليان كأن يكون لا  
 .هكذاكلهم أولياء لا ، وكذا لو كان لا أبناء عم درجتهم واحدة و 

 ومل يصح نكاح غريه ، واملستحب أن يقوم األفضل مث األسن ، فإن فإن أذنت لواحٍد تعني  
 .تشاحوا يف ذلك أقرع بينهم

ملا روى اخلمسة أن النيب وهو الصحيح  كم لألولج فاحلو  ج وهذا ز  و  هذا ز  ، ا وليان ه  ج  و  فإن ز  
 :قال  صلى اهلل عليه وسلم

 .( وليان فهي لألول منها  ه از وَّج   ما امرأةٍ أي  ) 
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سي فاملشهور يف مذهب اإلمام أمحد أن النكاحني يفسخان مجيعاً ن  لم فـ  هل السابق أو ع  فإن ج   
 .، ولما نصف املهر يقرتعان عليه

ولكن جيدد ، من خرجت قرعته فهو زوجها فع بينهما ر  قْ وعن اإلمام أمحد رمحه اهلل أنه يـ  
ح ألحدمها على ج  ر  م  وال عة تفعل حيث استوت احلقوق رْ ألن الق   وهذا هو األصحالعقد للوطء 

 .اآلخر 
 فصل

 [الشهادة : الرابع : ] قوله  
 .الشهادة: الشرط الرابع من شروط النكاح 

 [ميعين ناطقين لفين س  كَّ رين م  ك  لين ذ  د  فال يصح إال بشاهدين ع  : ] قوله  
ء واستدلوا مبا روى البيهقي وغريه من فالشهادة شرط يف صحة النكاح عند مجهور العلما

ال )  :قال  صلى اهلل عليه وسلمحديث احلسن عن عمران بن حصني رضي اهلل عنه أن النيب 
بن حم رز وهو مرتوك  عبد اهلل، واحلديث إسناده ضعيف جداً فإن فيه  (نكاح إال بولي وشاهدين 

ل فإسناده ضعيف و وصرسال وأما املاحلديث ولكنه صحيح إىل احلسن مرساًل ، فالصواب فيه اإل
 .جداً 

صلى اهلل عليه مرفوعاً أن الرسول وغريه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  سنن الدار قطينويف 
، ولكن سنده ضعيف مرفوعًا ، ولكنه  (ال نكاح إال بولي وشاهدي عدٍل )  : قال وسلم

 .ما صحيح موقوفاً على ابن عباس رضي اهلل عنه
النيب  أصحابلرتمذي والبيهقي وغريمها ، والعمل على هذا عند أهل العلم من وقد صحح وقفه ا 

 .ومن بعدهم من التابعني كما قال ذلك الرتمذي رمحه اهلل  صلى اهلل عليه وسلم
فهذا احلديث املرسل يشهد له عمل الصحابة رضي اهلل عنهم ويشهد له أيضًا األثر املوقوف عن 

 .يعلم له خمالف ، وهذا هو مذهب مجهور العلماءابن عباس رضي اهلل عنهما وال 
وقال املالكية وهو رواية عن اإلمام أمحد وهو مذهب ابن املنذر واختاره شيخ اإلسالم ابن 

 –شرتط وإمنا يشرتط إعالن النكاح أن اإلشهاد ال ي  أن الشرط هو إعالن النكاح و :  تيمية
صلى اهلل عليه بن الزبري أن النيب  عبد اهلل واستدلوا مبا ثبت يف املسند بإسناٍد صحيح من حديث

واألمر للوجوب وثبت عند اخلمسة إال أبا داود بإسناٍد جيد أن  (أعلنوا النكاح )  :قال  وسلم
 – أي النكاح والسفاح –ل ما بين الحالل والحرام ص  ف  ) : قال  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( نكاحكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4130

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

24 

 يعني بدروس موقع (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

)  : رضي اهلل عنها حنو حديث ابن الزبري ومن حديث عائشة،  (في النكاح  والدف   الصوت  
 .، وهو الدف ولكن إسناده ضعيف (بال ر  واضربوا عليه بالغ  )  :وفيه ( أعلنوا النكاح 

 .هـ  ا. ال أصل لإلشهاد يف الكتاب والسنة: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 اهلل عليه وسلم صلىوالذي يتبني مما تقدم أن احلديث مرسل والعمل عليه عند أصحاب النيب  

فمن بعدهم ويعضده األثر املوقوف عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ، فالذي يتبني هو شرطية 
مالك واجلمهور اإلمام أيضاً هو وجوب إعالن النكاح كما هو مذهب  الراجح اإلشهاد ، كما أن
 .على االستحباب 

في بإعالنه عن اإلشهاد ، إن النكاح إذا أعلن فإنه يكت –وجوب إعالنه وقد يقال  والصحيح 
فإن إعالنه يقوم مقام اإلشهاد بل أعظم وقد يستدل على هذا مبا روى أنس بن مالك رضي اهلل 

اشترى جارية على سبعة أرؤس )  : صلى اهلل عليه وسلمعنهما كما يف الصحيحني أن النيب 
ولد له ، فلما ركب جعلها أم  أمَّ  صلى اهلل عليه وسلمما ندري أتزوجها النبي  :فقال الناس 

 .وليس يف احلديث إشهاد ،( بها فعلم الناس أنه قد تزوجها حجَّ 
، كما أن من  صلى اهلل عليه وسلموأجاب عنه املوفق رمحه اهلل ، بأن هذا من خصائص النيب 

نكح غري واحدة من نسائه بال ول فهو من  صلى اهلل عليه وسلمعدم الول فإن النيب  :خصائصه 
 .لك يف الشهادة خصائصه فكذ

ألن إعالن النكاح يقوم مقام اإلشهاد ،  قوة ومع ذلك فإن القول باشرتاط إعالن النكاح فيه 
 .علن عليه هو أن يشهد على النكاح ، وأن ي   االحتياطوال شك أن 

  :مسألة  
ك كما قال ذليف مذهب الشافعية واحلنابلة  إال وجهًا ضعيفًا  -وال يشرتط يف املذاهب األربعة 

ال يشرتط اإلشهاد على إذن املرأة فاإلشهاد املتقدم إمنا هو  -شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل 
ل ، فإن قوله يقبل ولكن إن أنكرت بعد  أذنتْ : اإلشهاد على تزويج الول ، بل لو قال الول 

سالم وغريه فينبغي كما قال شيخ اإل: ولذا . ذلك أن تكون أذنت لوليها فالقول قولا بيمينها 
اإلشهاد على إذن املرأة ليكون النكاح متفقًا على صحته ، وليؤمن فسخه عند جحودها ، فعلى 

 . ذلك يستحب اإلشهاد على إذهنا ولكن ال يشرتط لعدم الدليل عليه 
 .إعالن النكاح  الراجحعلى  بيشرتط اإلشهاد وجي: فإذن 

 :مسألة 
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اإلمام أمحد رمحه اهلل وكالم أصحابه أن ذلك ظاهر كالم و يضرب عليه بالدف ، يستحب أن  
: على التسوية للرجال والنساء وأن الرجال يضربون بالدف كالنساء ، وقال املوفق رمحه اهلل تعاىل 

 . هـ ا. هو خمصوص بالنساء
أي أن يضرب _ صلى اهلل عليه وسلمألن هذا غري معروف يف عهد النيب  وقوله أظهر

املعروف هو ضرب النساء بالدف ، فدل على أن املراد باألحاديث  الرجال بالدف يف النكاح بل
املتقدمة هو ضرب النساء عليه بالدف إذ لو كان املراد ضرب الرجال عليه أيضًا لفعل ذلك يف 

، ولكن إن مسع الرجال للدف مع كون الفتنة مأمونة كأن تكون  صلى اهلل عليه وسلمعهد النيب  
لدف فإن ذلك جائز ، ويدل عليه ما رواه احلاكم بسند صحيح عن اجلواري هن الآليت يضربن با

 س وإذا جوارٍ رْ ظة بن كعب وأيب مسعود األنصاري يف ع  ر  دخلت على قـ  : ) عامر بن سعد قال 
وأهل بدر يفعل هذا عندكم  صلى اهلل عليه وسلمأنتم أصحاب النيب  –يضربن بالدف فقلت 

رخص لنا باللهو يف  صلى اهلل عليه وسلمهب فإن النيب فأقم معنا وإن شئت فاذ إن شئت  : فقاال 
 .، فدل على جواز السماع مع أمن الفتنة( العرس 

هو ما قاله املوفق رمحه اهلل وأن الضرب بالدف إمنا هو للنساء خالفًا ملا يفيده فاألظهر 
 صلى اهللظاهر نصوص اإلمام أمحد وظاهر كالم أصحابه ألن هذا غري معروف يف عهد النيب 

 .  عليه وسلم
 : ما يلي ويشرتط يف الشاهدين 

 .العدالة ولو ظاهراً كما تقدم يف الول  -1
ففي مصنف ابن أيب شيبة عن ، أن يكونا ذكرين فال تصح شهادة األنثى وال تصح شهادة رجل وامرأة   -2

وألن  ، القمضت السنة أن شهادة املرأة ال جتوز يف احلدود وال يف النكاح وال يف الط" : الزهري قال 
هذا األمر يطلع عليه الرجال وليس مبال فلم حيتج معه إىل شهادة النساء وسيأيت يف الكالم على شهادة 

 .املرأة يف باب الشهادة إن شاء اهلل 

 .مكلفني  اوأن يكون  -3

 .فال يصح ألنه ال ميكنه أن يشهد ألنه مل يسمع  اً أصم فلو كانمسيعني  -4

يف : سني فال تصح شهادهتما ألهنما ال ميكنهما األداء ، وقال الشافعية فإن كانا أخر ناطقني أن يكونا  -5
 .أو الكتابة  ألنه ميكنه أن يؤدي الشهادة باإلشارة الراجحوجه بل يصح أن يكونا أخرسني وهذا هو 

 [شرطاً في صحته -وهي ديٌن ومنصب ، وهو النسب والحرية -وليست الكفاءة ] :قوله  
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كما يف   صلى اهلل عليه وسلمحة النكاح ودليل ذلك أن النيب الكفاءة ليست بشرط يف ص
 وكان زوجها عبداً ( ت بين أن تبقى تحت زوجها أو تفارقه ير ة خ  ر  يـ  ر  لما عتقت ب  ):  الصحيحني

يدل على أن ذلك ليس شرطاً يف صحة النكاح وإمنا  صلى اهلل عليه وسلم، فهذا التخيري من النيب 
ن ال يثبت فيه اخليار فال فسخ ، فإذا تزوج الرجل امرأة ليس بكفء أي يف أ، هو شرط يف لزومه 

صلى اهلل عليه كما خري النيب ،  فالنكاح صحيح ولكن يثبت اخليار للمرأة ولوليها الفسخ ، لا 
لا فلم  وزوجها عبد فليس كف   حرة   يرة  ر  وب  ، ة ر  للح   والعبد ليس بكفءٍ ، بريرة ملا أعتقها  وسلم

 .النكاح وإمنا جعل لا اخليار صلى اهلل عليه وسلمبطل النيب ي  
الرجل الفاسق ألنه ليس بكفٍء بج واتفق أهل العلم أن الدين من الكفاءة ، فاملرأة الصاحلة ال تزو  

بفاسق فلها الفسخ بالشرط اآليت ذكره ، كما أن الفاجر ليس  صاحلة   وجت امرأةً لا ، فإذا ز  
مل يدل دليل على الرضا منها بقولا  لفسخ أو ألحد أوليائها مابكفء للعفيفة فإذا زوجت فلها ا

 .أو فعلها أو من الول بقوله فال فسخ
: فمثالً . ليس بكفء للمرأة العربيةولكن األعجمي ، ، فالعريب كفء للعربية  النسب: والثاني 

لة والشافعية ال يكون كفًأ لا عند مجهور العلماء من احلناب عربيةتزوج امرأة  أعجميرجل ليس 
فلها ولوليها الفسخ بل ألي أحد من األولياء ذلك ولو بعد  أعجميواألحناف ، فإذا مل تعلم أنه 

ورضي  عربيةوهي  أعجميامرأة تزوجها : فمثاًل . حني يف أي زمن كان فله أن يفسخ العقد 
فسخ فحينئٍذ ي   ال أرضى بذلك اأن: األولياء احلاضرون فولد بعد عشرات السنني ابن عم لا فقال 

: ) البزار بسند جيد ، قال سلمان الفارسي رضي اهلل عنه  مسند النكاح كما سيأيت تقريره ويف
 (. وال نؤمكمكم ساء  ن   ح  ك  نْ نـ   ر العرب بأالأنتم قد فضلكم اهلل علينا معش  

أن الكفاءة ليس منها : قال املالكية وهو مذهب البخاري واختاره ابن القيم وابن سعدي 
صلى اهلل عليه لقول النبي : وهو رجل صاحل فهو كفء لا األعجمي عربيةنسب بل لو تزوج ال

ه ودينه فأنكحوه إال تفعلوه تكن فتنة في األرض وفساد  ضون خلق  ر  إذا أتاكم من تـ  : )  وسلم
قال لفاطمة بنت  صلى اهلل عليه وسلمرواه الرتمذي واحلديث حسن ، وقد ثبت أن النيب ( كبير

أن أبا )  : وهو موىل ، ويف البخاري  (نكحي أسامة بن زيد ا)  :عربية قال لا  قيس وهي
ى سالماً تبنَّ  - صلى اهلل عليه وسلموهو ممن شهد بدرًا مع النبي  -حذيفة بن عتبة بن ربيعة 

فسامل  (من األنصار  المرأةعتبة بن ربيعة وهو مولى الوليد بن هند بنت  أخيهابنة  أنكحهو 
 .وأن مسألة النسب ليست من الكفاءة  وهذا األرجح في هذه المسألةقرشية ،  موىل وزوجه
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جون بنات و  ز  اح وحنوهم ال يـ  س  ام والك  ج  ، فصاحب الصنعة الدنيئة كاحل    الصنعة: ثالثًا 
أصحاب الصناعات الرفيعة فان تزوجها فلها الفسخ أو ألحد أوليائها الفسخ وهذا هو املشهور يف 

 .املذهب
أن أبا هند ) :  أن هذا ليس من الكفاءة فقد روى أبو داود بسند جيد:  يةالكاملهب ومذ

يا :  صلى اهلل عليه وسلممن اليافوخ وهو مولى فقال النبي  صلى اهلل عليه وسلمم النبي ج  ح  
يف هذه  ، وهو القول الراجح( نكحوا إليه احوا أبا هند و ك  ن  أ   - وهم عرب –بني بياضة 

 . املسألة
عسر فإن لا ذات يسار وهو فقري م   يف قومه امرأةً  نسيب   ، فإذا تزوج قرشي   ارس  الي  : بعًا را

ولكنه ما دام ال ينفق عليها النفقة املناسبة ، ألحد أوليائها الفسخ حىت ولو قام بنفقتها الواجبة  وأ
املرأة ذات يسار  لا فليس بكفء لا ، فيشرتط يف لزوم النكاح أن يكون الزوج ذا يسار إذا كانت

. 
أن ذلك ليس بشرط ولكن إن أعسر يف النفقة الواجبة فسيأيت وهو الراجح وعن اإلمام أمحد  

 .الكالم عليه يف مسألة قادمة إن شاء اهلل
يف  صلى اهلل عليه وسلم، فالعبد ليس بكفء للحرة وهو ظاهر يف قول النيب  الحرية: خامساً 

فدل على أن العبد اململوك ليس بكفء ، رة ملا عتقت ي  رب  يار ل  احلديث املتقدم الذي فيه إثبات اخل
 .عتقت فأصبحت حرة فليس العبد اململوك كفأً لاللحرة ولو كانت سابقاً مملوكة ولكنها أ  

 [، فلمن لم يرض من المرأة أو األولياء الفسخ  .... فلو زوج األب عفيفة بفاجر: ] قوله  
 .رف بالزناالعفيفة ملن ع  هذا هو املذهب وأنه يصح تزويج 

وهو املنع من ذلك  :السعدي  نعبد الرمحوعن اإلمام أمحد رمحه اهلل وهو اختيار الشيخ  
 : قال تعالى الذي يدل عليه كتاب اهلل عز وجل حيث  الصحيح

  الزاني ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها إال زاٍن أو مشرك وحرم ذلك على
ف بالزنا فال ينكح العفيفة والنكاح باطل كما أن العفيف ال ينكح الزانية  ر  ، فمن ع   المؤمنين 

 .كذلك لنص اآلية املتقدمة
 [بعجمي ، فلمن لم يرض من المرأة أو األولياء الفسخ  أو عربيةً : ] قوله  

 .فلها اخليار  أعجمية برجل عربيأي تزوجت امرأة 
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جنس العرب أفضل من جنس العجم ، ولكن هنا هل  وقد أمجع أهل السنة واجلماعة على أن 
 ؟ النسب من الكفاءة أم ال 

 حىت لوفللزوجة أو ألي أحد من األولياء أن يفسخ النكاح ، عربية بامرأة أعجمي لو تزوج ف 
خوة فله الفسخ ، ولو رضيت املرأة واألب هبذا الرجل الصاحل الذي ليس بعريب فاعرتض بعض اإل

 .اء الزواج بل ولد بعده ، هذا هو املشهور يف مذهب اإلمام أمحدمل يكن موجوداً أثن
فليس لألبعد أن يفسخ فإذا زوج األب ورضي  ج األقرب  بل إذا زو  : وقال الشافعية واملالكية 

وهو فليس لألخوة أن يفسخوا ، ذلك ألن رضاهم غري معترب مع وجود األقرب فالوالية لألقرب 
 .لنسب من الكفاءةوهذا على القول بأن ا الراجح

على ذلك فهل يقبل هذا  اإلخوةبعض  ضج ابنته رجاًل غري صاحل فاعرت ولكن هنا لو أن رجالً زو  
 االعرتاض ويفسخ العقد أم ال ؟

 . العقد يفسخ أنه: املذهب 
أنه ليس له حق الفسخ وذلك ألن الراضي هو الول :  وهو الراجحوذهب املالكية والشافعية  

 .مبعترب مع رضا الول األقرب رضاه  األبعد ليس والول، األقرب 
خوة مثاًل فجمهور العلماء على أن لكل واحٍد منهم الفسخ ، إلأما إذا كانوا يف درجة واحدة كا 

 .وألن الوالية حق مشرتك لم مجيعاً ؛ وأن رضا كل واحٍد منهم معترب 
ال مبن سخط وذلك  رضيمبن بل إذا رضي بعضهم ومل يرض اآلخرون فالعربة : وقال األحناف 

ألنه حق ال يتجزأ كالقصاص ، والقياس على القصاص فيه نظر ألن القصاص ال ميكن جتزؤه ألنه 
 .أما هنا فيمكن الفسخ ، و ال ميكن إقامة القصاص على بعضه 

ج ، وقد تقدم أن احلق ملن ، ألن هذا ول قد زو   فيه قوةومع ذلك فما ذهب إليه األحناف 
رأة اليت لا وليان فينكحاها فإن احلق للمتقدم وهنا كذلك فإذا زوجها أحدهم من ليس تقدم ، فامل

 .بكفء فليس لألخر الفسخ وذلك ألن احلق أصبح له لتقدمه
 باب المحرمات في النكاح

 :احملرمات ضربان 
 .حمرمات على األبد ، فال حتل له أبداً : الضرب األول  (1
 .ىل غاية ، فمىت ما زال املانع فإهنا حتل لهحمرمة إىل أمد أي إ: الضرب الثاين  (2

 :وقد شرع املؤلف يف هذا الباب بذكر احملرمات على األبد 
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 [ ت  ل  ع   إن  و   ةٍ دَّ ج   ل  ك  و   م  داً األ  ب  أ   م  ر  ح  ت  : ] رحمه اهلل تعالى فقال 
ب وإن ، فتحرم األم واجلدة من األم واجلدة من األ حرمت عليكم أمهاتكم  : لقوله تعالى 

 .ال حتلفوالدة فهي أم  عليك علت ، فكل أنثى لا
 [ت ل  ف  س   إن  و   امٍ ر  وح   لٍ ال  ا من ح  م  اه  ت  ن  ب  و   بن  اال   ت  ن  وب   نت  والب  : ] قوله  

 .وهكذا بنت البنت وإن نزلت وبنت االبن وإن نزلت  (وبناتكم ) :  البنت حمرمة لقوله تعاىل
فالبنت حترم سواًء كانت من نكاح حالل أو من نكاح ، دة ليها والعهي كل أ نثى لك : والبنت 

فالبنت من النكاح الصحيح حمرمة والبنت من النكاح الشبهة حمرمة وهذا ، شبهة أو من الزنا احملرم 
بنة لا فإهنا ال حتل اوكذلك املنفية باللعان فإذا نفى من زوجته ما يف بطنها أو  ،بإمجاع أهل العلم 

 .ن من مائه ، واالحتياط يف الفروج واجب له الحتمال أن تكو 
 .أهنا حترم عليه:وأما اليت هي من السفاح احملرم فاملشهور يف مذهب اإلمام أمحد 

، ولذلك  بل حتل له واستدلوا بأهنا ال تنتسب إليه وال ترث منه فهي أجنبية عنه: وقالت الشافعية 
 .حتل له 

، منه  ض  عْ وألهنا بـ  ، وذلك ألهنا خلقت من مائه وأهنا حترم عليه ؛  والراجح هو القول األول
وإمنا مل  (وبناتكم )  : قولهوهذا ال يرتتب على حل وال حرمه فهي بنت له فتدخل يف عموم 

تنسب إليه ألن السبب يف كوهنا منه ليس سبباً شرعياً وإال فهي بنته ومما يدل على أهنا حمرمة عليه 
فإن جاءت  أبصروها ) : مية ملا العنها زوجها قالأ  الل بن يف امرأة ه صلى اهلل عليه وسلمقوله 

 -وهو الزاين  -( ماءح  يك بن س  ر  فهو لش  _  صلى اهلل عليه وسلمووصفه _  به على كذا وكذا
أي هو ابن له وهو وإن مل ينتسب له وإن مل يرث منه لكنه ابن  له (  فهو لشريك) فقد قال 

 .وكذلك البنت
 
 

 [ا ه  نت  ب  ا   ت  ن  ب  ا و  ه  تـ  ن  بـ  او   تٍ خ  أ   ل  ك  و  : ] قوله  
أو من أٍب وهي األخت ألب ، أو  ، وكل أخت سواء كانت من أبوين وهي األخت الشقيقة 

 . وأخواتكم  : لقوله تعالى كانت من أم وهي األخت ألم فكلهن حمرمات 
 .وبنات األخت  : لقوله تعالى وكذلك بنت األخت وبنت بنت األخت وإن نزلت 

 [ ت  ل  ف  س   إن  ا و  ه  تـ  ن  ب  و   ه  ن  اب   ت  ن  ب  ا و  ه  تـ  ن  ب  ٍخ و  أ   ل  ك    ت  ن  ب  و  : ] وله  ق
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بنت ابن األخ  كذلك و حمرمات ، بنت األخ وبنت بنت األخ  وبنات األخ  : لقوله تعالى 
 . كلهن حمرمات
 [ا ت  ل  ع   إن  و   ةٍ ال  خ  و   ةٍ مَّ ع   ل  ك  و  : ] قوله  

ب والعمة ألم ، وعمة األم وعمة األب وعمة اجلد كلهن حمرمات ، فالعمة الشقيقة والعمة أل
واجلمع يف اجلمل املتقدمة يف هذه  وعماتكم وخاالتكم  : لقوله تعالى وهكذا اخلاالت ، 
 .واجلمع املضاف يفيد العموم ، اآلية مجع مضاف 

ت العمة وإن نزلن ، وعليه فال حتل له ممن جيمعه النسب وإياها إال بنات العم وإن نزلت وبنا 
قال ، واملراد بالنسب القرابة خبالف الصهر وقد  نوبنات اخلالة وإن نزلت وبنات اخلال وإن نزل

يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الآلتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما  : تعالى 
 .أفاء اهلل عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خاالتك 

 : يف احملرمات بالنسب أهنا لضابط وا
 .ن علون إاألصول و  -1
 .ن نزلن إالفروع و  -2
 .ن نزلن إفرع األصل األدىن و  -3
 .إن نزلنو فرع األصل األعلى  -4

 [ ن  ع  ال  على الم   ة  ن  ع  ال  م  ل  او  : ] قوله  
ال )  :ن للمالع   صلى اهلل عليه وسلمن على األبد ، ولذا قال النيب  نة حترم على املالع  فاملالع  
 .فتحرم عليها (لك عليها  سبيل  

 
 
 

 [ ب  س  النَّ ب   م  ر  ح  ا ي  م   عا ض  الرَّ ب   م  ر  ح  ي  و  : ] قوله  
تقدم ذكر احملرمات بالنسب وهن سبع ، وهؤالء احملرمات بالنسب حيرم ما يقابلهن من الرضاع ، 

رضي اهلل عن ابن عباس  فأم الرضاع حمرمة وبنت الرضاع حمرمة وهكذا ملا ثبت يف الصحيحني
 (.رم من الرضاع ما يحرم من النسبح  ي  )  :قال  صلى اهلل عليه وسلمأن النيب عنهما 

ْ   ت  خ  أ  و   ه  ت  أخ   مَّ أ   إالَّ : ] قوله    [ ه  ناب 
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مل حترم  هذا استثناء ، فأم األخت من الرضاع ال حترم ، فإذا كان لك أخت من الرضاع ولا أم  
 .بنه  من الرضاع أخت مل حترم عليه وال،  نه من الرضاع فإذا كان له ابنوكذلك أخت اب،  كعلي

 .وهذا االستثناء الذي ذكره املؤلف فيه نظر من حيث االستثناء ال من حيث احلكم 
ففيه نظر ، ولذا ذكر الزركشي : وأما من حيث االستثناء  ، فهو ظاهر: أما من حيث احلكم 

بلة مل يستثنوه وذلك ألن املستثىن منه هن احملرمات بالنسب وغريه أن مجهور األصحاب من احلنا
ألهنا زوجة األب فيقابلها من الرضاع أم  ةواملستثىن هنا من التحرمي باملصاهرة ، فإن أم األخت حمرم

وكذلك أخت ابنه فإن أخت االبن هي مقابلة للربيبة والربيبة حترميها من  ،األخت من الرضاع 
 .وليس من باب التحرمي بالنسب ولذا فإن االستثناء هنا ليس بصحيح  باب التحرمي باملصاهرة

ًْ ج   ل  أبيه وك   ة  ج  و  ز   د  ق  ع  بال   م  حر  ي  و  ] قوله    [  د 
لقوله تعالى من أب وإن علوا  مبجرد العقد حترم زوجة األب وزوجة اجلد سواًء كان جداً من أم أو

فزوجة األب حمرمة وكذلك زوجة  ( ما قد سلفوال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النسـاء إال ) : 
 . من له عليك والدة وكل اجلد واألب 

 .من احملرمات باملصاهرة : هذه هي األوىل 
 [  ل  ز  نـ   إن  و   ه  ن  اب   ة  ج  و  ز  و  ]  :قوله 

ب وزوجة ابن االبن وابن البنت كلهم لْ فزوجة االبن من الص  ، فزوجة االبن حمرمة وإن نزل االبن 
وهو ابن  ( يدٌ إن ابني هذا س   ) : نس  في الح   صلى اهلل عليه وسلمولذا قال النبي مات من احملر 

وحالئل أبنائكم )  : لقوله تعالىبنته فكل ذكر لك عليه والدة فهو ابن لك فحليلته حمرمة عليك 
 . أي حمرمة على األب وإن عال األب –فزوجة االبن حمرمة مبجرد العقد  (الذين من أصالبكم 

 .من احملرمات باملصاهرة : ذه هي الثانية وه
 [ نَّ ه  ات  ه  مَّ أ  و   نَّ ه  ات  ن  بـ   ن  و  د  : ] قوله   

 –أي على األب  –فزوجة االبن حمرمة لكن بنتها ليست حمرمة على األب ، وأمها ليست حمرمة  
، كموأحل لكم ما وراء ذل : لقوله تعالى فله أن يتزوج أم زوجة ابنه ، أو ابنة زوجة ابنه 

 .فليست مما حرمه اهلل عز وجل 
 [  د  ق  ع  ال  ا ب  ه  اتـ  دَّ ج  و   ه  ت  ج  و  ز   م  أ   م  حر  ت  و  : ] قوله  

أم الزوجة وكذلك جداهتا فإهنن حيرمن مبجرد  : وهي ةهر اصهذه احملرمة الثالثة من احملرمات بامل
 .وأمهات نسائكم   :العقد وذلك لقوله تعاىل 
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 [  ول  خ  الد  ا ب  ه  د  ال  و  أ   نات  ب  ا و  ه  تـ  ن  ب  و  : ] قوله  
بنت الزوجة وبنات أوالدها إذا دخل هبا وهي الربيبة وهي ال  : وهية هر اصهذه احملرمة الرابعة بامل

 :حترم إال بالدخول ، وقد اختلف أهل العلم يف املراد بالدخول 
: قوله تعالىتفسري  يفرضي اهلل عنهما الدخول هو الوطء ، وهو قول ابن عباس : فقال احلنابلة 

 وربائبكم اآلتي في حجوركم من نسائكم الآلتي دخلتم بهن  هو : ، قال يف الدخول
 .اجلماع

أن الدخول هو اخللوة ، فإذا خال هبا فقد دخل هبا ، وهذا الدخول يف العرف : وعن اإلمام أمحد 
وهو مذهب .إن مل يطأها هبا و ىن  ، فإن الدخول يف العرف هو اخللوة ، يقال دخل باملرأة أي بـ  

 .أكثر الفقهاء أن الدخول هو أن ميسها بشهوة على اختالف بينهم يف تفصيل ذلك
وهو تفسري ابن عباس وال أعلم له خمالفًا ، وقد رواه عنه ابن جرير ؛ أن املراد به الوطء  وأرجحها

ذا اإلمجاع يصرفنا يف تفسريه واختاره ، وحكي اإلمجاع على أن الدخول هنا ال يراد به اخللوة وه
ولكن تقدم ما روي عن اإلمام أمحد يف هذا الباب ، ولكن مع ذلك ، عن تفسري الدخول باخللوة 

 .يرجحه من جهة أخرى تفسري ابن عباس ، والوطء ثابت يف الوطء بالقبل بال ريب
 وهل يثبت بوطئها في الدبر أم ال ؟

  . على وطئها بالقبل أنه يثبت بوطئها بالدبر قياساً : املشهور يف املذهب 
وقال بعض احلنابلة ال يثبت الدخول بذلك حىت يطأها بالقبل وذلك ألن اهلل إمنا حّرم باملباح فهو 
الدخول املباح وهو وطؤها يف قبلها ، ووطؤها يف دبرها حمرم واحملرم مباين أعظم املباينة للنكاح 

 وهذا هو الراجح 
ْ  أ   وة  ل  خ  بعد ال   ت  ات  م   و  أ   ة  ج  و  الزَّ  ت  ان  ب   إن  ف  ]  :قوله   [ ن  ح  ب 

  : لآلية المتقدمةإذا بانت الزوجة أي إذا طلقها بعد اخللوة وقبل الدخول فإن ابنتها حالل له 
وهو مل يطأها وكذلك إذا خال هبا مث ماتت  (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فال جناح عليكم ) 

ملتقدمة ألنه مل يدخل هبا وكوهنا قد ماتت فإن قبل أن يدخل هبا فإن ابنتها حتل له وذلك لآلية ا
 .موهتا ليس يف حكم الدخول هبا

احملرمات باملصاهرة أربع كلهن حيرمن مبجرد العقد إال الربيبة أي بنت الزوجة فإهنا ال حترم : إذن  
 .إال بالوطء 



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( نكاحكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4130

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

33 

 يعني بدروس موقع (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

له مفهوم  هل هذا القيد (وربائبكم الالتي في حجوركم ) : قوله تعالى واختلف أهل العلم يف  
 مفهوم له ؟ أو ال

كما يف مصنف عبد الرزاق وقال   رضي اهلل عنه الظاهرية وهو قول علي بن أيب طالب: فقالت  
أي على علي بن أيب طالب  (هو غريب جدًا ) : وقال (  إسناده ثابت قوي )بن كثري ااحلافظ 

وقد قال . ره جْ ذا كانت يف ح  وهو أن هذا القيد معترب فعلى ذلك ال حترم عليه إال إرضي اهلل عنه 
عن هذا األثر فاستشكله  ةأنه سأل اإلمام تقي الدين ابن تيمي: ابن كثري حدثنا شيخنا الذهيب 

 .وتوقف يف ذلك 
أن القيد هنا ال مفهوم له وإمنا هو جيري جمرى الغالب : أهل العلم  ةالقول الثاين وهو قول عام

ويدل على ذلك أن كوهنا يف حجره ليس ، ره جْ ح   وذلك ألن الغالب أن بنت الزوجة تكون يف
 مبؤثر شرعاً فإن الرجل لو رىب بنتاً كأن يريب بنت عمه أو بنت خاله فإهنا ال حترم عليه ويكون أيضاً 

ما ذهب إليه مجاهري  قوةفدل هذا على . ذكر القيد إشارة إىل العلة فهي كبناته إذ إهنا يف حجره
 .مفهوم له، وأما األثر فضعفه ابن املنذر والطحاوي أهل العلم من أن هذا القيد ال

وكذلك ما كان من نكاح شبهة ، فإذا وطئ رجل امرأة يف نكاح شبهة ولا بنت فإهنا  :مسألة 
 .حترم عليه وهذا باإلمجاع 

 هل حترم عليه بنت من زىن هبا ؟ :مسألة  
 .حترم عليه قياساً على النكاح : قال احلنابلة  

أهنا ال حترم عليه واختاره : يف املسألة ، وهو املشهور يف مذهب الشافعية واملالكية القول الثاين 
، إذ ال يصح كما قال الشيخ عبد  وهو القول الراجحسعدي الشيخ اإلسالم والشيخ عبد الرمحن 

رم أم الزوجة قياس السفاح بالنكاح بوجه من الوجوه ، وأيضًا فإن اهلل عز وجل إمنا ح  : الرمحن 
، األحكام  ذهواملزين هبا ليست بزوجة فال تثبت لا ه ، نت الزوجة وزوجة األب وزوجة االبنوب

 . ابنهفإذا زنا األب بامرأة فإهنا ال تكون زوجة له فتحرم على 
ِْ  : ومن غرائب العلم أن املشهور يف مذهب احلنابلة  وأن الرجل إذا ، رمة أن اللواط تنتشر به احل 

املفعول به وهكذا ، وهذا من غرائب العلم وهو من  وابنةاملفعول به  مي فعل بآخر حرمت عليه أ
وهذا من مفردات املذهب ، وخالف يف هذه املسألة أبو اخلطاب من  القياس الباطل البعيد ،
 . ةاحلنابلة واملوفق ابن قدام

 فصل
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 [ معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهماأخت وتحرم إلى أمٍد : ] قوله  
حرمة اجلمع بني األختني وهن  عدة فمنهن أخت زوجته ودليل هذا الفصل يف احملرمات إىل أمد 

ومنهن (  وأن تجمعوا بين األختيـن إال ما قد سلف) :  –يف سياق ذكر احملرمات  –قوله تعاىل 
لتها ما ثبت الدليل على النهي عن اجلمع بني املرأة وعمتها واملرأة وخاعمة الزوجة وخالة الزوجة و : 

مع بين المرأة وعمتها وال بين ج  ال ي  ) : قال   صلى اهلل عليه وسلميف الصحيحني أن النيب 
 :خرب مبعىن األمر كقوله تعاىل (  معج  ال ي   )وقوله (  المرأة وخالتها

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء  فيحرم اجلمع بني األختني وبني املرأة وعمتها وبني
 .وخالتها  املرأة

 .ومن باب أوىل حرمة اجلمع بني املرأة وابنتها 
املنع من اجلمع بني كل أنثيني بينهما نسب أو رضاع حبيث لو كانت : " والقاعدة يف املذهب  

الضابط يف املشهور من املذهب ، وعليه  ، هذا هو" إحدامها ذكراً ملا جاز له أن ينكح األخرى 
، وكذلك ال جيوز اجلمع بني األختني من  مة أبيها واملرأة وخالة أبيهافال جيوز اجلمع بني املرأة وع

 .الرضاع وال بني املرأة وعمتها من الرضاعة و هكذا
اجلمع بني األنثيني إن كان بينهما رضاع ال نسب ، فله أن جيمع  جواز:  ختار شيخ اإلسالماو 

، وبني األختني من الرضاعة ، ضاعة وبني املرأة وخالتها من الر ، بني املرأة وعمتها من الرضاعة 
ألن اجلمع بني األنثيني اللتني بينهما رضاع ليس حترميه مبنصوص عليه وليس مبعىن املنصوص عليه ، 

ال يقاس على املنصوص عليه للفارق يف املعىن ، أما كونه ليس مبنصوص عليه ، فألن األم إذا ف
ة إذا أطلقت ال تدخل فيها أم الرضاع وال أطلقت واألخت إذا أطلقت والعمة إذا أطلقت واخلال

حرمت  : يف كتابه الكرمي : أخت الرضاع وال عمة الرضاع وال خالة الرضاع بدليل أن اهلل قال 
،  وأخواتكم  :  وقال،  وأمهاتكم الالتي أرضعنكم  : ، ثم قال  م أمهاتكم كعلي

يدخل فيه  رمت عليكم أمهاتكم ح :  ولو كان قوله وأخواتكم من الرضاعة  :  مث قال
 : قوله أم الرضاع ملا ذكر حترمي األمهات من الرضاع بعد ذلك ، وكذلك يف األخت فلو كان 

وأخواتكم من  : في قوله تدخل فيه األخوات من الرضاعة ملا بني حترميها  وأخواتكم 
جمع بين المرأة  ي  ال)  :ويف حديث وأن تجمعوا بن األختين  :، فعليه قوله   الرضاعة 
ال يدخل يف هذه األلفاظ العمة من الرضاع وال اخلالة من الرضاع وال األخت من  (وعمتها 
 .الرضاع 
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وبني املرأة  ، وأما كونه ال يقاس على املنصوص عليه ، فألن العلة من حترمي اجلمع بني األختني
من قطيعة الرحم اليت أمر اهلل بصلتها اجلمع  هذا ما يفضي إليه ، هو وبني املرأة وخالتها ، وعمتها

ومن ذلك ما يقع من العداوة من ، فإنه يسد الذرائع املوصلة إليه  يءهنى عن ش اوالشارع إذ، 
 مما يفضي كثرياً أو غالباً إىل قطيعة الرحم ، – واملرأة وخالتها اجلمع بني األختني وبني املرأة وعمتها

وال بني املرأة وخالتها من املرأة وعمتها من الرضاعة  وليس بني األختني من الرضاعة وال بني
 .ليس بينهما رحم الرضاعة 

 . ما اختاره شيخ اإلسالم  فالصحيح 
وهل جيوز اجلمع بني األختني ، وبني املرأة وعمتها ، وبني املرأة وخالتها إن كّن إماًء يف الوطء أم 

أختان أو إحدامها عمة لألخرى أو  ال ؟ أي هل جيوز أن يكون حتت ملكه أمتان يطؤمها ومها
 خالة لألخرى أم ال جيوز ذلك ؟ 

وذلك ألن الرجل قد ميتلك األمة  ،ك فال خالف بني أهل العلم يف جوازه لْ أما اجلمع بينهما يف امل  
 .للخدمة وحنوها 

األربعة وأكثر الصحابة أن ذلك حمرم وهو اختيار األئمة وأما اجلمع بينهما يف الوطء فمذهب  
 .شيخ اإلسالم

ال أقول : محد فإنه قال أجواز ذلك وهو رواية عن اإلمام : والقول الثاين وهو مذهب الظاهرية 
 : بقوله تعالى بتحرميه لكين أهنى عنه ، أي ال أقول هو حرام لكين أحث على اجتنابه واستدلوا 

ما ملكت  أو :  له تعاىلقو وذلك ألن  أرجح، والقول األول  أو ما ملكت أيمانكم 
احة جنس اململوكات وليس فيه بيان ما حيرم منهن وما حيل ، واجلمع بإفيه ، إمنا  أيمانكم 

 .الرحم اليت أمر اهلل بصلتها  ةبينهن يف الوطء يورث ما تقدم ذكره بني احلرائر فإنه يفضي إىل قطعي
 [ فإن ط لق ت وفرغت العدة أبحن ]  :قوله 

؛ هتا فله أن ينكح أختها وله أن ينكح عمتها وله أن ينكح خالتها ق املرأة وفرغت من عدإذا طل  
فقد زال املانع وهو اجلمع وهنا ال مجع ، . وذلك ألن التحرمي إىل أمٍد وليس بتحرمي على األبد 

فإذا طلق املرأة وقضت عدهتا أو ماتت مث نكح أختها أو عمتها أو خالتها فذلك جائز لزوال 
 .املانع 

أهل العلم على جواز اجلمع بني املرأة وربيبتها فالعالقة بينهما ليست عالقة نسب  وقد اتفق عامة 
 .وليست بعالقة رضاع وإمنا عالقة مصاهرة 
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 : قوله تعالى فله أن جيمع بني املرأة وبني ربيبتها أي املرأة وبنت زوجها ، ويدل على ذلك 
 وأحل لكم ما وراء ذلكم . 

 [ ٍد أو عقدين معاً بطال ا في عقمإن تزوجهف: ] قوله  
 خيت  زوجتك أ  : ) ، أو قال له ( زوجتك ابنيت هاتني : ) إذا تزوجهما يف عقٍد ، بأن قال له الول 

، فهذا العقد باطل ألنه منهي عنه ، وألنه ال مزية إلحدامها على األخرى ، وحينئٍذ ( هاتني 
قد زوجتك : معًا كأن يقول األب  فالنكاح باطل يف حق االثنتني ، وكذلك لو كانا يف عقدين

قد زوجتك أخيت ، فإحدامها عمة لألخرى ، فالعقدان وقعا معًا ، فإن : بنيت ، ويقول األخ 
 .العقدين يبطالن ألنه ال مزية إلحدامها على األخرى

 :فإن مل يدر  أيهما األسبق 
اطل فوجب عليه أن وذلك ألنه ال يدري أيهما نكاحها ب ؛ فإنه جيب عليه أن يفارق االثنتني

يفارق االثنتني ، لكن يف باطن األمر إحدامها نكاحها صحيح ألن إحدامها قد سبق نكاحها 
األخرى لكنه جيهل أيهما السابق فحينئٍذ يكون احلكم كما تقدم وجوب فراق اجلميع مث يعقد 

ف عقدًا جديدًا على أيهما شاء ، لكن يف الباطن إحدامها نكاحها صحيح ولذا فيجب نص
الصداق إلحدامها ، فيصطلحان على نصف الصداق ، فإن أبيا االصطالح فحينئٍذ تكون بينهما 

 .القرعة ، فمن خرجت لا القرعة فلها نصف املهر 
فلها مهر مثيالهتا مبا استحل من فرجها ، فإن كانت هي اليت خرجت  إحدامهافإن استباح فرج  

 .القرعة لا فيدخل نصف الصداق باملهر كله
 [فإن تأخر أحدهما : ] وله  ق

إذا تأخر عقد أحدمها بطل املتأخر ، فإذا عقد على فالنة مث على أختها ، فإن األخرى نكاحها 
 .باطل ، ألن اجلمع احملرم املبطل للنكاح قد حصل بعقدها

 [أو وقع في عدة األخرى وهي بائٌن أو رجعيٌة بطل : ] قوله  
 ا أو خالتها يف عدهتا فما احلكم ؟إذا طلق املرأة ونكح أختها أو عمته

 :ال خيلوا هذا من حالتني 
تفاق أهل العلم يبطل النكاح اأن تكون العدة عدة الرجعيات ، مبعىن تكون املرأة طالقها رجعيًا ، فب (1

 .ة وذلك ألن الرجعية زوج



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( نكاحكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4130

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

37 

 يعني بدروس موقع (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

ثاً ، بأن يطلقها مث أن تكون العدة عدة البائنات أي كانت املرأة مطلقة طالقًا بائنًا كأن يطلق امرأته ثال (2
يراجعها مث يطلقها مث يراجعها مث يطلقها الثالثة فحينئٍذ تكون يف بينونة فطالقها طالق بائن ، فقد اختلف 
أهل العلم يف ذلك أي يف هل جيوز أن ينكح امرأة وقد طلق أختها أو عمتها أو خالتها وهي يف عدة 

 :البينونة على قولني 
يف مذهب اإلمام أمحد ومذهب أيب حنيفة ، ما ذكره املؤلف هنا وأن النكاح وهو املشهور : القول األول 

 . باطل
، وذلك ألنه ال  يف هذه املسألة القول الراجحإىل أن النكاح صحيح ، وهو : وذهب الشافعية واملالكية 

  قطيعة رحمذكرها قد زالت فإن مثل هذا ال يورث عداوة وال يفضي إىل وألن العلة املتقدم   ؛ سبيل له إليها
يست من رجوعها وألهنا ليست بزوجته فاملطلقة طالقًا بائنًا ليست بزوجته  فإذا نكح أفإن هذه املرأة قد  ،

 .عليها عمتها أو خالتها فإنه مل جيمع بني املرأتني يف عصمته
 [وتحرم المعتدة : ] قوله  

 .ى يبلغ الكتاب أجله وال تعزموا عقدة النكاح حت : لقوله تعالى ال حيل نكاح املعتدة 
 [والمستبرأة من غيره : ] قوله  

 وال غير   حتى تضع   وطأ حاملٌ ال ت  : )  صلى اهلل عليه وسلملقوله فاملستربأة ال جيوز نكاحها 
  (ضة ي  ح  ب   رأ  ب  ت  س  ٍل حتى ت  م  ح   ذات  

 
أي يراد إثبات أن  –طلب براءة رمحها هي اليت ي  : تربأة سْ ، وامل

 .محل فيه رمحها بريء ال 
 [ها ت  دَّ ع   قضي  ن  وتـ   حتى تتوب   والزانية  : ] قوله  

الزانية ال حيل نكاحها يف املشهور من املذهب خالفًا ملذهب اجلمهور ، واحلجة مع ما ذهب إليه 
،  أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الزانية ال ينكحها إال زانٍ و  : لقوله تعالى احلنابلة 

سأل النبي  ثدرْ ثد بن أيب م  رْ داود والرتمذي والنسائي بإسناٍد صحيح أن م  أيب سنن ويف املسند و 
صلى اهلل سافح في مكة فسكت النبي  وكانت امرأة ت  ، اق ن  في نكاح ع   صلى اهلل عليه وسلم

الزانية ال ينكحها إال زاٍن أو الزاني ال ينكح إال زانية أو مشركة و  : فنزلت  عليه وسلم
، فنكاح الزانية ال جيوز حىت  (ال تنكحها )  : صلى اهلل عليه وسلمي ، فقال النب مشرك 
 .تتوب 

راود فتمتنع ، وأنكر هذا املوفق رمحه اهلل ، بأن ت   -يف املشهور من املذهب  -عرف توبتها وت  
 نعبد الرمح، وذلك ألن مراودهتا منكر عظيم ، ولذا قال الشيخ  والحق مع من أنكر هذا
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، واختار هذا الشيخ " راودة أعظم املنكرات وأقرب الوسائل لوقوع الفاحشة فإن امل" : السعدي 
عرف بأن أهنا ال تراود ، ولكن توبتها ت   فالصحيححممد بن إبراهيم واستظهره صاحب الفروع 

عدها عن وسائل الفاحشة ثها يف بيتها وب  كْ يظهر من أحوالا ما يدل على صدق توبتها من م  
والزاني  : لقوله تعالى ت حبالا ، وكذلك إنكاح الزاين باطل حىت يتوب النساء العليماسؤال و 

 .السعدي نعبد الرمحكما هو اختيار الشيخ   ال ينكح إال زانية أو مشركة 
فال جيوز نكاح الزانية حىت تتوب وتنقضي عدهتا ، وانقضاء عدهتا إن كانت حاماًل بأن تضع 

 .ربأ حبيضة محلها ، وإن مل حتمل من الزنا فبأن تست
وال حيل للزاين إن تاب أن ينكحها يف عدهتا وإن كان ما خيشى من احلمل منه ، وإن كان  

 .مةرْ الً وح  وكذلك الوطئان خيتلفان ح  ، ثاً بْ باً وخ  يْ سترباء من مائه وذلك ألن املاءين خمتلفان ط  اال
 [ومطلقة ثالثاً حتى يطأها زوٌج غيره : ] قوله  

 .، أي حىت يطأها ن طلقها فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإ : لقوله تعاىل 
 [ والم حرمة حتى تحل : ] قوله  

 (ح المحرم وال ي نك   كح  ن  ال يـ  : )  قال صلى اهلل عليه وسلممسلم أن النيب صحيح ملا ثبت يف 
 .والنهي يقتضي الفساد ، فإذا ن كحت احملرمة فالنكاح باطل

 
 [ مسلمةً  كافرٌ   كح  ن  وال يـ  ] : قوله رحمه اهلل 

 .وال تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا  : لقوله تعالى سواًء كان هذا الكافر كتابياً أو وثنياً 
 [إال حرة كتابية  وال مسلم ولو عبداً كافرةً : ] قوله  

ات وال تنكحوا المشرك : لقوله تعالى ن ينكح الكافرة أفال حيل ملسلم ولو كان عبدًا مملوكًا 
والمحصنات  : لقوله تعالى ، إال احلرائر الكتابيات العفيفات فيحل نكاحهن  حتى يؤمن 
 . توا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن و من الذين أ

ويف املذهب أن تركه أوىل ، أي ترك نكاح الكتابيات ، واختار شيخ اإلسالم كراهية ذلك وهو  
 .ل العلم كما ذكر شيخ اإلسالم محد وهو مذهب أكثر أهأنص اإلمام 

وقيده املؤلف هنا باحلرة ، وذلك ألن األمة الكتابية ال حيل نكاحها وإمنا توطأ مبلك اليمني وأما  
ومن لم يستطع منكم طواًل أن ينكح المحصنات المؤمنات  : لقوله تعالى نكاحها فال حيل 
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ع بني إرقاق حت مج  ك  الكتابية إن ن   ، وألن األمة فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات 
 .الولد وبني كونه مع كافرة وهي األمة الكتابية

 [مسلمة  أمةً  مسلمٌ  كح حرٌ ن  ال يـ  و : ] قوله  
 :فليس للمسلم أن ينكح األمة املسلمة ، فهذا أمر ال جيوز إال بشرطني ذكرمها املؤلف 

 ن  م  ٍة أو ث  رَّ ل ح  و  عن ط   ويعجز  ، لخدمة تعة أو ات العزوبة لحاجة الم  ن  إال أن يخاف ع  ] :قوله 
 [أمة 

 .أن خياف عنت العزوبة: فالشرط األول 
وأن يعجز ، حرة أي عن مهرها سواء كانت احلرة كتابية أو مسلمة  ل  وْ أن يعجز عن ط  : والثاين 

ومن لم يستطع منكم طوالً أن ينكح  : قوله تعالى عن شراء أمة لنفسه ودليل هذين الشرطني 
ذلك  - إىل قوله جل وعال  -…لمحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ا

 . ت منكم وأن تصبروا خير لكم ن  لمن خشي الع  
ألنه ينكح األمة وهي ؛ وإمنا حرم ملا يف ذلك من إرقاق الولد ، فإن الولد يكون رقيقًا لسيد األمة 

 .ه ملكاً لذا السيدك سيدها فيكون ولد  لْ يف م  
 .إن عدم هذان الشرطان أو احدمها بطل النكاح ف

نكح حرة فهل يبطل نكاح أنه إذا أيسر الرجل وقد نكح أمة فاستطاع أن ينكح حرة أو : مسألة 
 األمة أو ال ؟

 .يبقى صحيحاً ويستدام ؛ ألن ذلك شرط البتداء النكاح الستدامته أن النكاح  : املذهب 
 .لزوال احلاجة الداعية إليه وهذا أحد القولني يف املذهب ؛ يبطل نكاح األمة : القول الثاين و 

 . أن النكاح يبطل وذلك لزوال احلاجة الداعية لذلكو  الراجح وهذا القول هو
 [سيدته  كح عبدً ن  وال يـ  : ] قوله  

وبني كوهنا سيدته وموطوءته ، ويف هذا ، لها عْ وبـ   هاوذلك ملا فيه من التنايف الكبري بني كونه مملوك
وهذا أمر مشهور بالفطرة والعقول قبحه : " وقال فيه  كبري كما قرر هذا ابن القيم رمحه اهلل ،  افٍ تن

 " .، وشريعة أحكم احلاكمني منزهة عن أن تأيت به 
 . ولذا حكى ابن املنذر حترمي ذلك عن أهل العلم إمجاعاً وهو قول عمر كما يف سنن البيهقي 

 [ وال سيٌد أمته : ] قوله  
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ك اليمني أقوى من عقد النكاح لْ والعلة أن م  ، ال خالف فيه بني أهل العلم كما قال املوفق وهذا 
 .فال حيتاج إىل عقد النكاح مع ثبوت ملكه لا

 [ وللحر نكاح أمة أبيه : ] قوله  
بهة ملك ، فهي مملوكة ألجنيب وهذا بالشرطني املتقدم ك له وليس مثت ش  لْ مب  ألن أمة األب ليست 

 .ذكرمها
 [دون أمة ابنه : ] قوله  

ك ، فإن الولد وماله ألبيه ، فهنا شبهة ملك ، وملك اليمني لْ بهة م  وذلك ألن أمة االبن فيها ش  
 .له  بل جيوز ذلك ألهنا ليست مملوكةً : أقوى من عقد النكاح ، وقال أبو حنيفة 

توفرت الشروط يف جواز  والذي يتبني أن هذه املسألة راجعة إىل مسألة تقدم ذكرها وهي أنه إذا
وأما إذا كانت الشروط غري ، ملكية األب ملال ولده فال جيوز له أن ينكحها ألنه ميكنه أن ميلكها 

أن  -أي األب  –أن ميتلكها وبالتال له  ألبمتوفرة كأن يكون الولد حمتاجًا ، فحينئٍذ ليس ل
 .يعقد النكاح عليها

 [وليس للحرة نكاح عبد ولدها : ] قوله  
ك لْ امل  فال جيوز للحرة أن تتزوج عبد ولدها ، ألن شبهة امللك ثابتة ولكن هذا فيه نظر ألن شبهة 

إمنا تثبت لألب دون األم كما تقدم تقريره يف باب سابق ، ولذا قال بعض احلنابلة جبواز هذا 
 .القول األظهرالنكاح وهو 

 
ه انفسخ ض  ع  ر أو بـ  خ  اآل ه الزوج  ب  مكاتـ   أو حر  ه ال  الزوجين أو ولد   وإن اشترى أحد  : ] قوله  

 [نكاحهما 
وهي أن ملك ، وذلك للعلة املتقدمة ؛ إذا نكح أمًة لغريه مث اشرتاها بعد ذلك فإن النكاح ينفسخ 

 .اليمني أقوى من عقد النكاح 
 فإذا نكح أمة مث اشرتاها ولده احلر فإن النكاح ينفسخ ، ؛ إذا اشرتاها ولده احلر: ومثل ذلك 

ما بقي  ن  ، وذلك ألن ما يشرتيه املكاتب يكون ملكًا لسيده فهو ق   ه  ب  وكذلك لو اشرتاها مكاتـ  
 .عليه درهم

 [ م بملك يمينر  م وطؤها بعقد ح  ر  ومن ح  : ] قوله  
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، فهذه قاعدة مطردة يف  " أن كل من حرم وطؤها بعقد فإنه حيرم وطؤها مبلك ميني: "فالقاعدة 
وال تنكحوا  : لقوله تعالى ال حيل له أن ينكحها فذه القاعدة اجملوسية املذهب ، ومن أمثلة ه

اهلل إال احملصنات من الذين أتوا الكتاب ، وكذلك عابدة الوثن وامللحدة  ، ومل يستثن   المشركات
ال حيل نكاحهن ، فإذا كان ال حيل نكاحهن فكذلك ال حيل وطؤهن مبلك ميني ، فإذا وقعت 

ة سبيًا فال حيل وطؤها مبلك اليمني هذا هو مذهب مجاهري أهل العلم حىت حكي اجملوسية أوالوثني
فكما ال حيل الوطء يف : القياس على الوطء يف النكاح قالوا : إمجاعًا والذي رأيته من أدلتهم 

 .النكاح فال حيل الوطء يف ملك اليمني
سان يْ وطاووس بن ك  واختار شيخ اإلسالم وهو مذهب سعيد بن املسيب وعطاء بن أيب رباح 

: فقوله تعالىأن ذلك جائز واستدلوا بعمومات وخصوصات ، أما العمومات : وعمرو بن دينار 
  أو ما ملكت أيمانكم  وهو عام يف الكافرة الكتابية والكافرة الوثنية ،. 

صلى اهلل أن النبي  أيب داود وغريه وهو حديث صحيحيف سنن فمنها ما تقدم : وأما اخلصوصات 
حتى  وطأ حاملٌ ال ت  : ) قـال  – وهن من عبدة األوثان –قـال في سبايا أوطاس  عليه وسلم

للصحابة  صلى اهلل عليه وسلم، فأجاز النيب (  ةً ض  ي  ح   حيض  حتى ت   لٍ م  ح   ذات   ، وال غير   تضع  
 .وطأهن مبلك اليمني 

صلى اهلل عليه مل ينقل عن النيب ني ، و يأن أكثر السيب يف عهد النبوة كان من الكفار الوثن:  ثانيا 
حترمي ذلك ، وتأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز ، فكان من سبيهم سيب هوازن وسيب  وسلم

 .بين حنيفة وغريهم 
 صلى اهلل عليه وسلمكما هو معلوم بعد وفاة النيب ذلك  كان و أن الصحابة ملا قاتلوا الفرس : ثالثاً  

الدول وأكثرها عددًا وقد وقعت حتت أيدي املسلمني فوقع ، والفرس جموس فكانت من أعظم 
 .موهننر  السيب حتت أيدي الصحابة فلم ينقل أهنم كانوا حي  

وحكاية اإلمجاع مع خمالفة مثل سعيد بن املسيب وعطاء بن أيب رباح وطاووس وعمرو بن دينار 
حكاية اإلمجاع مع خمالفة ف وهم أئمة بل بعضهم أعظم قدراً يف اإلسالم وجاللة من األئمة األربعة

 .وهو اختيار شيخ اإلسالم وهذا هو القول الراجحهؤالء ال شك أنه باطل 
 [إال أمة كتابية : ] قوله 

أن كل من حرم وطؤها بعقد فإنه حيرم : ) هذا استثناء عند املذهب من القاعدة السابقة وهي 
 ( .وطؤها مبلك ميني 
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هنا ال حيل وطؤها بعقد وحيل مبلك ميني ، وسبب املنع من األمة الكتابية فإ: ويستثىن من ذلك 
 .النكاح هو عدم اجلمع بني إرقاق الولد وبني كونه حتت كافرة

 [ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل : ] قوله  
كأن جيمع بني نكاح بنيت عم وكانت إحدامها معتدة واألخرى غري معتدة وقد مجع بينهما يف عقد 

فإنه يصح يف غري املعتدة ويبطل يف املعتدة وهذا ظاهر ألن غري املعتدة حمل للنكاح فال  واحد
 .موجب لبطالن نكاحها

 [كل قبل تبين أمره ش  وال يصح نكاح خنثى م  : ] قوله  
 .تمل أن يكون ذكراً فال حيل نكاحه لعدم حتقق جواز النكاحألنه حي  

 باب الشروط والعيوب في النكاح
 .  ذكر الشروط يف النكاحوهذا فصل يف

الشروط هبا وقد تقدم البحث يف شروط النكاح ، وهنا الكالم على الشروط يف النكاح ، واملراد 
 .ض صحيح أي مصلحة ر  اليت يشرتطها أحد الزوجني على اآلخر وله يف ذلك غ  

  املذهبقبله هذا هو املشهور يف اتفقا عليهب العقد أو لْ واملعترب من الشروط ما كان يف ص   
حمققي و أصحابه قول قدماء منصوص أمحد و و هو ظاهر املذهب : قال شيخ اإلسالم و  هواختار 

، فإن عموم األدلة الدالة على وجوب الوفاء  وهو القول الراجح لعموم األدلةاملتأخرين منهم ، 
يف صلبه ، تتناول ما قبل العقد كما تتناول ما يكون  بالعقود  أوفوا : كقوله تعالى   بالعقد

، وتقدم نظري هذه املسألة يف كتاب  " وهو الصواب الذي الشك فيه" : وقال يف اإلنصاف 
البيوع ، ولذا فإن هذه قاعدة يف كل العقود وأن الشروط معتربة فيها سواء كانت يف صلب العقد 

 أو كانت قبله، 
د ، والشرط الفاسد ومنها ما هو شرط فاس، منها ما هو شرط صحيح الزم : والشروط يف النكاح 

 :نوعان
 . شرط فاسد باطل مبطل للنكاح: األول 
 . شرط فاسد غري مبطل للنكاح: الثاين 

 :ماحكم الوفاء بالشروط يف النكاح  -
 .إن مل يف  بالشرط سن ولا الفسخ ال جيب الوفاء بالشرط وإمنا ي  أنه : املذهب ف

 .وهو أصحواختار شيخ اإلسالم الوجوب 
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 :ف هنا يف ذكر أمثلة للشروط الصحيحة فقال وقد شرع املؤل
يخـرجها من دارها  أو ال إذا شرطت طالق ضرتها أو أن ال يتسرى أو أن ال يتزوج عليها] 

 [ أو بلدها أو شرطت نقداً معيناً أو زيادًة في مهرها صـح 
وتقدم  . يف الشروط أال ختالف مقتضى العقداملعترب فهذه شروط صحيحة ، قال احلنابلة الشرط 

كالم شيخ اإلسالم هذا وأن الشروط صحيحة ما مل ختالف الشرع ، وأن األصل يف الشروط 
اجلواز ما مل ختالف الشرع فتحل ما حرم اهلل أو حترم ما أحل اهلل ، تقدم الكالم على هذه القاعدة 

 .يف كتاب البيوع 
، ودليل ثبوت هذه  وهنا كذلك فالشرط الصحيح يف النكاح ما ال خيالف كتاب اهلل عز وجل 

أن النبي  رضي اهلل عنه ما ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامرالشروط ولزومها 
، فدل  (ما استحللتم به الفروج  توفوا بهإن أحق الشروط أن : ) قال  صلى اهلل عليه وسلم

 .هذا على أن الشروط يف النكاح آكد من الشروط يف غريه من العقود
 ذا حترمي ما أحل اهلل حيث اشرتطت أال يتزوج عليها وأال يتسرى وحنو ذلك؟فإن قيل أليس يف ه

لا مبعىن إذا أخل بذلك بل غايته ثبوت حق الفسخ ، أنه ليس فيه حترمي ما أحله اهلل : فاجلواب 
 .  هبذه الشروط فلها حق الفسخ مل يوف  إنه إن 

 :ولذا قال املؤلف  
 

 [فإن خالفه فلها الفسخ ] 
الشرط فلها حق الفسخ ، وحق اخليار يف الفسخ ثابت لا على الرتاخي ما مل يدل فإن خالف 

رضيت بذلك أو : دليل على رضاها بالزوج بعد خمالفته للشرط ، فإن دل دليل قول كأن تقول 
فعلي بأن متكنه من نفسها بأن يطأها مع علمها مبخالفته للشرط فحينئٍذ ال حق لا يف الفسخ 

أنا : بل قولا بيمينها إذا نفت علمها مبخالفته للشرط ، فإذا نفت العلم فقالت لرضاها به ، ويق
 . مكنته من نفسي وأنا ال أعلم مبخالفته للشرط فيقبل قولا ألن هذا خمتص هبا وهو أمر خفي

ق ن تزوج وقبل أن تفسخ طل  إوكذا يقبل قولا يف نفي التمكني من نفسها ألنه مما خيفى ، ف 
هذا هو القسم األول من الشرط  ، ب كما قال شيخ اإلسالم أهنا المتلك الفسخاملذه فقياس

 . في النكاح وهو شرط صحيح الزم
 .وهو ما ال خيالف شرع اهلل 
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لكن لو شرط عليها أال تنكح بعده أو شرطت عليه أال ينكح بعدها فهذا شرط باطل وال  
 . وتألنه يكون بعد الفراق أو بعد امل؛ مصلحة ألحدمها فيه 

أنا أحق بنفسي : " واختار شيخ اإلسالم أن املرأة إذا شرطت على زوجها شرطاً وقالت  :  مسألة
ولا أن تطلق نفسها ألن هذا ، شرط صحيح  أن هذا، " إن خالفت ويكون الطالق بيدها 

 .يكون من باب التوكيل وسيأيت الكالم على توكيل الزوجة يف الطالق
 كان بعد العقد ؟  وهل يجب الوفاء بالشرط إذا

لكي علّي أال أنكح فإن نكحت فلكي حق الفسخ ، فهل يعترب هذا الشرط : إذا قال بعد العقد 
 أم ال ؟

 .أنه ال يلزم وذلك لفوات حمله فإن حمله يف صلب العقد: املشهور يف املذهب 
اء يتوجه صحة الشرط ، وما قاله قوي لوجوب الوفاء بالعقود ووجوب الوف: وقال ابن رجب 

وجوب الـوفاء به ألن اهلل أمـر بالوفاء بالعهد ،  فاألظهربالعهود فهذا عهد فيجب عليه الوفاء به ، 
 .وهذا عهد فيجب عليه أن يويف به

 [وإذا زوجه وليته على أن يزوجه اآلخر وليته ففعال وال مهر بطل النكاحان : ] قوله  
 : هي أربعة هذا يف الشروط الفاسدة اليت تبطل النكاح من أصله و 

 .نكاح الشغار -1
 .تحليل وسيأيت نكاح ال  -2

3-   
 
 .وسيأيت  عةتْ نكاح امل

4-   
 
 .وسيأيت ق ل  ع  النكاح امل

 .فاألول نكاح الشغار وهو ما ذكره املؤلف هنا 
ع األخرى مهراً ضْ وب  ، ع هذه مهرًا لذه ضْ فجعلوا ب   ، تهي  ته بشرط أن يزوجه اآلخر ول  ي  جه ول  إذا زو  

، ففي  صلى اهلل عليه وسلمال جيوز وهو نكاح الشغار الذي هنى عنه النيب  لألخرى فهذا
،  "نهى عن نكاح الشغار " :  أن النبي  رضي اهلل عنهما الصحيحني من حديث ابن عمر

خر مشارطة بال مهر فإذا زوج أحدمها وليته اآلرضي اهلل عنه وحنوه يف مسلم من حديث أيب هريرة 
، والنهي يقتضي  صلى اهلل عليه وسلماح الشغار الذي هنى عنه النيب وهو نك، فالنكاح باطل 

 .الفساد 
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ر غ  وه من الصداق ، يقال ش  ل  و ، ومسي نكاح الشغار هبذا االسم خل  ل  والشغار يف األصل هو اخل  
 .املكان إذا خال 

 [ حَّ ص   رٌ ه  ا م  م  له   ي  م  فإن س  : ] قوله  
 . ي للمرأتني مهر صح إذا مس   

 . املهر املستقل الذي ال يكون قليالً وال حيلة ، هذا هو املشهور يف املذهب : راد باملهر هنا وامل
درًء للحيلة ، فإذا مسى كل واحٍد  ظاهروهذا ، ر املثل هْ يشرتط أن يكون م  : وقال بعض احلنابلة 

 .منهما ملنكوحته مهراً فالنكاح صحيح يف املشهور من مذهب أمحد والشافعي
: املتقدم رضي اهلل عنهما وهو راوي حديث ابن عمر -كما يف الصحيحني   -رمحه اهلل  عقال ناف

، فهذا تفسري من " ج الرجل ابنته على أن يزوجه األخر ابنته وال صداق بينهما زو  والشغار أن ي  " 
ا رضي اهلل عنهموليس أيضًا من قول ابن عمر  صلى اهلل عليه وسلمنافع وال يصح رفعه إىل النيب 

ولكنه تعريف صحيح للشغار ، وألهنما إذا مسيا مهر املثل فال حمذور يف مثل هذا النكاح إال ما 
 .يكون من مسألة الرضا فيمن يشرتط رضاها 

ال يصح وإن كان بينهما : " وقال اخلرقي يف خمتصره  أنه ال يصح وغن مسيا مهراً : والقول الثاين 
ل لذا القول مبا روى أبو داود يف سننه وهو من ويستد" صداق وهو رواية عن اإلمام أمحد 

عبد أن العباس بن عبداهلل بن العباس أنكح : حديث حممد بن اسحاق لكنه صرح بالتحديث 
بن احلكم ابنته وكانا جعال صداقًا ، فكتب معاوية  نعبد الرمحنكحه أبن احلكم ابنته ، و  نالرمح

لذا الشغار الذي " بأن يفرق بينهما وقال يف كتابه  –وكان واليه باملدينة  –إىل مروان بن احلكم 
، فهذا احلديث قد يستدل به على أن هذين الرجلني قد مسيا " عنه صلى اهلل عليه وسلمهنى النيب 

 .صداقاً ، وقد مساه معاوية رضي اهلل عنه شغاراً 
حمذوف  " جعل"  بأن املفعول األول" وكانا جعال صداقاً " : فسر صاحب عون املعبود قوله قد و  

، وهذا هو الظاهر يف تفسري " خر ابنته صداقًا وكانا جعال إنكاح كل واحٍد منهما اآل" والتقدير 
وإمنا فيه أن هذا أنكح ابنته هذا ، وهذا ، ألن الكالم األول ليس فيه ذكر املشارطة ؛ احلديث 

" وكانا جعال صداقاً "  : قوله أنكح ابنته هذا ، وليس فيه ذكر املشارطة وإمنا املشارطة مذكورة يف
. 
ويدل عليه ما تقدم من أن مثل هذا مع ثبوت رضا من يشرتط رضاها وثبوت مهر مثلها ال حمذور  

 .هو جواز ذلك ، وهو اختيار شيخ اإلسالم الراجحفيه مطلقاً ، فالقول 
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 [أو تزوجها بشرط أنه متى حللها لألول طلقها : ] قوله  
فيما رواه أمحد  صلى اهلل عليه وسلمهو من كبائر الذنوب فقد قال هذا هو نكاح التحليل و 

رسول لعن ) :  رضي اهلل عنه والنسائي والرتمذي وصححه وهو كما قال من حديث ابن مسعود
 (. له ل  لَّ ح  والم   ل  ل  ح  الم   صلى اهلل عليه وسلماهلل 

 .هو الزوج الثاين يف الظاهر: احملل ل 
 .األول هو الزوج: احملل ل له 

 . وهو نكاح باطل ، ألن النهي يقتضي البطالن
 [ أو نواه بال شرط ] قوله  

إذا نوى التحليل من غري شرط ، فلم يشرط أو ي شرتط عليه أنه مىت ما نكحها ووطأها أهنا تطلق 
إنما األعمال بالنيات وإنما لكل ) :  صلى اهلل عليه وسلمعليه ، فهذا حمرم والنكاح باطل لقوله 

رضي  أن رجاًل سأل ابن عمر: ، وملا ثبت يف مستدرك احلاكم بإسناد صحيح (  رئ ما نوىام
 -أي من غري تواطؤ  - عن رجل طلق امرأته ثالثًا فتزوجها أخ له من غري مؤامرة :اهلل عنهما 

 صلى اهللا نعد هذا على عهد النيب ، لقد كن   بةٍ غْ كاح ر  ال إال ن  ) : ليحلها له فهل حتل له فقال 
 ( .فاحاً س   عليه وسلم

 [ زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها : أو قال ] قوله  
 : هذا من باب الشروط املستقبلة ، والشرط ثالثة أنواع 

واملذهب أن هذا الشرط "  شئت  " : فيقول اآلخر " زوجتكها إن شئت "  : كأن يقول: شرط حاضر (1
  . صحيح

   . وهي بنته يف املضي" تكها إن كانت بنيتزوج"  : كأن يقول: شرط ماضي  (2
 .شرط صحيح يف املذهب  ذاوه
 "زوجتكها إن جاء زيد أو إن رضيت أمها " : كأن يقول  :شرط مستقبل  (3

ألن وقف النكاح على شرط ال يصح ، وهذا فيه وقف للنكاح  : فهذا شرط باطل يف املذهب ، قالوا 
 .على شرط 

عن اإلمام أمحد وقّوى هذا القول ابن رجب واختاره صاحب الفائق من  واختار شيخ اإلسالم وهو رواية 
أن هذه الشروط صحيحة ، وال دليل على املنع من وقف  : يف هذه املسألة الراجحاحلنابلة وهو القول 
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النكاح على شرط وال حمذور يف مثل هذا ، واألصل يف الشروط الصحة وال دليل يدل على بطالن هذا 
 .الشرط 

 [ أو إذا جاء غد فطلقها أو وقّته بمّدة بطل الكل ] قوله  
 
 
عة ، وهو النكاح مع حتديد أجل له ، وهو ممنوع منه شرعًا ، ففي الصحيحني تْ هذا هو نكاح امل

ويف (  عة عام خيبرت  عن الم   صلى اهلل عليه وسلمنهى النبي ) عن علي بن أيب طالب قال 
عام أوطاس  صلى اهلل عليه وسلم رسول اهللص رخ: ) صحيح مسلم عن سلمة بن األكوع قال 

وعام خيرب قبل عام أوطاس، وعليه فيكون نكاح املتعة قد هنى عنه ( ثم نهى عنه  اً ثالثفي الم ت عة 
صلى اهلل أواًل مث أبيح ثالثة أيام مث هنى عنه ، وليس له نظري يف هذا ، ويف صحيح مسلم أن النيب 

من أذنت لكم في االستمتاع  كنت  إني قد) : ة ربْ بن س  من حديث الربيع  -قال  عليه وسلم
سبيلها وال  خلَّ فلي  شيء لنساء وإن اهلل قد حّرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن ا

 .(  تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً 
فق هو ووليها على أن ينكحها شهراً أو تأي ي: فعلى ذلك نكاح املتعة حمرم وهو النكاح إىل أجل  
 .هذا حمرم باتفاق أهل العلم  ةسبوعاً بأجرة مسماأ
نه إه مسمى ومن يتعاطاه عاملا حترميه ففين كان إأهنا إن دخل هبا فلها مهر املثل ، و : واملذهب  

شبهة  وطءنه إذا تزوجها بغري ول وال شهود سواء اعتقده جائزا أم مل يعتقده فإومثله ، يعزر 
 .فيه النسب  هويلحق

 .شيخ اإلسالم أهنا الجيب لا مهر وهو األصح وظاهر كالم  
 .  األصحعليه احلد إذا اعتقد حترميه واختاره ابن حامد من احلنابلة وهو : أمحد  اإلمام وعن

 ما يسمى بالنكاح بنية الطالق ؟  حكم :مسألة 
اتفق وليعلم أن النكاح بنية أهنا إن أعجبته ورغب فيها وإال طلقها هذا بابه باب آخر ، فقد " 

 أهل العلم على إباحته فهو موجب النكاح
 :أن ينكحها بنية طالقها  أما
 .حترمي ذلك وبطالنه ؛ ألنه شبيه باملتعة : املشهور يف مذهب اإلمام أمحد وهو قول األوزاعي ف (1
 .وذهب عامة أهل العلم إىل اجلواز وهو اختيار املوفق وحكى ابن القاسم املالكي اإلمجاع على ذلك  (2
والكراهية ترتدد بني كراهية التحرمي وكراهية :" هو مكروه ، مث قال يف موضع آخر : خ اإلسالم وقال شي (3

وبني املسألة السابقة ظاهر فإنه هنا ينوي االستدامة إال أال يرغب فيها ، وهذه نية أكثر  هذا التنزيه والفارق بني
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ازم عليه فهو ال ينـوي استدامتها وإن كان قد من ينكح النساء ، وأما املسألة السابقة فإنه ينوي طالقها وهو ع
 .مكروه ، والكراهية ترتدد بني كراهية التنزيه وكراهية التحرمي  –كما قال شيخ اإلسالم   –ال يطلقها ، وهذا 

واجلمهور على اجلواز قياسًا على ما إذا نوى أهنا إن وافقته وإال طلقها ،ولكن هذا قياس مع الفارق كما  
ينه وبني النكاح بنية التحليل ألن النكاح بنية التحليل نكاح ملن ال يريدها لنفسه ، فهو ال وفارق ب.تقدم 

نكاح احمللل شر من  إنن حيللها لغريه ، وأما اآلخر فله نية يف االستمتاع هبا ، مث أإال ب شيءيريدها ل
 . نكاح املتعة فانه مل يبح قط 

 ة استدامة النكاح وقد يستدميه فقد ينوي ماجتب ني ليه اجلمهور ألنه الإما ذهب  والراجح
الينوي وأما املتعة ففيها شرط لفظي بالتأقيت كما أن دوام النكاح ليس بشرط  اليفعل ويفعل ما

كان بنية أن يطلقها   نكثري الطالق فلعل غالب من تزوجه وكان من السلف كاحلسن بن علي 
 . اإلسالمذلك متعة كما قال شيخ  أنومل يقل أحد 

ألنه نوى مالو أظهره لفسد النكاح وألن املرأة منه كاملستأجرة فان كانوا اليرضون بذلك  كن يكرهل
 . فهو حرام مع الصحة ملا فيه من الغش واخلداع 

 :مسألة 
أي تزوجت لكي يطلقها هذا الزوج مث ترجع إىل زوجها، فهل هذه  ،إذا تزوجت املرأة بنية التحليل 

 ؟النية تبطل النكاح أم ال 
أن النكاح صحيح وهو املذهب ، وذلك ألن املرأة ال يفوض إليها الطالق، فليس األمر : القول األول 

، ومل (  المحل ل والمحل ل له صلى اهلل عليه وسلملعن النبي ) بيدها خبالف الزوج فإن األمر بيده ولذا 
 . يءيذكر املرأة ألنه ليس بيدها ش

تسعى  اوعليه فإهن ، باطل يف الباطن ، أن النكاح صحيح يف الظاهر: يف املذهب  وهو: والقول الثاين  
 .ولو باملخالفة ملفارقته ألنه باطل يف الباطن ، ألن املرأة أحد طريف العقد 

 .مفارقته هو القول األول ألهنا ليس بيدها  والذي يتبين 
 فصل

 : د تقدم أن الشروط الفاسدة نوعان هذا الفصل يف النوع الثاين من القسم الثاين من الشروط الفاسدة فق
 . شروط فاسدة تبطل النكاح ( 1
 .وشروط فاسدة ال تبطل النكاح فالنكاح يصح والشرط يفسد( 2

 [وإن شرط أن ال مهر لها :] قوله  
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فإذا شرط أال مهر لا فإن النكاح يصح والشرط يفسد وعليه ، فيجب لا مهر املثل ، واختار شيخ اإلسالم وهو 
أن النكاح يفسد ، فالعقد يفسد ، وذلك ألن : مالك ، وقال شيخ اإلسالم وهو مذهب أكثر السلف مذهب 

قد أبطل نكاح الشغار ألنه  صلى اهلل عليه وسلمالعقد الذي ال مهر فيه عقد فاسد كنكاح الشغار ، فإن النيب 
وأن النكاح ال  الراجحا القول وأوجب مهر املثل ، وهذ صلى اهلل عليه وسلمال صداق فيه ، ومل يصححه النيب 

 .يصح إال مبهرٍ 
 [أو ال نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر : ] قوله  

وحنو ذلك من الشروط فإن النكاح يصح والشرط يفسد أما كون النكاح يصح فألن الشرط يرجع إىل معىن زائد 
 عداًل ، وكذلك القسم بني الزوجات ال يشرتط ال يضر اجلهل به ، وال يشرتط يف العقد ذكر النفقة إثباتًا وال

إثباتًا وال عداًل ، فلم يرجع هذا الشرط الفاسد إىل العقد وإمنا رجع إىل معىن زائد فكان النكاح صحيحًا ، وأما  
 .كون الشرط فاسداً فألنه خيالف مقتضى العقد فعليه جتب لا النفقة وجتب لا القسمة الشرعية

أن هذه الشروط صحيحة معتربة وهذا كالشروط اليت تقدم أهنا تصح من املرأة ، فإن : واختار شيخ اإلسالم  
هذا ليس فيه خمالفة لشرع اهلل تعاىل بل فيه أهنا إن شاءت قبلت هذا الشرط وإال فإنه ال ينكحها ، وعلى ذلك 

وعليه فليس له . هذه الشروط صحيحة والنكاح صحيح ، ألهنا ال ختالف الشرع ، واألصل يف الشروط الوفاء
 . املطالبة بالنفقة لكن شرطها أن يقسم لا أكثر من ضرهتا باطل ملا فيه من العدوان 

 [أو شرط فيه خياراً : ] قوله  
أو حنو ذلك ، فال يصح يف  –زوجتك ول اخليـار ثالثة أيام  –: إذا شرط فيه خيارًا فال يصح ، كأن يقول 

ى عقد النكاح التنجيز واخليار خيالف التنجـيز  فيكون خمالفًا ملقتضى املشهور من املذهب ، وذلك ألن مقتض
 :وهي روايات عن اإلمام أمحد  –كما قال ذلك شيخ اإلسالم   –العقد ، ويف املسألة ثالثة أقوال 

وهو ما ذكره املؤلف هنا ، وهو أن اخليار فاسد والنكاح صحيح ، وذلك ألن هذا الشرط خيالف : القول األول 
 .ى العقد ، وهو معىن زائد على العقد فلم يبطل به العقدمقتض

 .أن النكاح يبطل: القول الثاين 
أن النكاح يصح واخليار يثبت ، واختاره شيخ اإلسالم ، وذلك للقاعدة املتقدمة وهي أن األصل : القول الثالث 

له يف ذلك غرض صحيح وهو  يف الشروط الوفاء ، وله غرض صحيح يف اخليار ، فإن اخليار ال يشرتطه إال من
 .شرط فيه مصلحة 
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هذه األقوال أن النكاح يصح وأن اخليار يثبت وهذا أيضًا ال خيالف الشرع فليس فيه حتليل ما حرم اهلل  وأرجح 
وال حترمي ما أحل اهلل ، وعليه فإن كان الفسخ بعد الدخول فلها املهر وإن كان قبله فال مهر لا ، ومثل هذا قوله 

: 
 [إن جاء بالمهر في وقت كذا وإال فال نكاح بينهما أو ] 

ملا تقدم ألن  – على الراجح -أي إن جاء باملهر املقدم يف وقت كذا وإال فال نكاح بينهما فهذا شرط صحيح 
الشروط يوىف هبا ، وال خيالف هذا شرع اهلل وكونه خيالف مقتضى مطلق العقد فال يعين أن يكون خمالفاً لشرع اهلل 

يقصد منه  ومن فاته الشرط فال فسخ له يف النكاح ألنه عقد ال ا املذهب فإهنم يرون بطالن هذا الشرط، وأم
 .املعاوضة فقط كالبيع 

 [بطل الشرط وصح النكاح : ] قوله  
ففي املسائل املتقدمة كلها يبطل الشرط على املذهب ويصح النكاح فيبطل الشرط ملخالفته ملقتضى العقد ويصح 

 .نه يرجع إىل معىن زائد عن العقدالنكاح أل
وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية ، أو شرطها بكرًا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب ال : ] قوله  

 [ينفسخ به النكاح فبانت بخالفه فله الفسخ 
ك هناك من العيوب ما ينفسخ به النكاح وسيأيت الكالم عليه ، وهنا " : أو نفي عيب ال ينفسخ به النكاح" 

من العيوب ما ال ينفسخ هبا النكاح ، فإذا شرط أن تكون مجيلة أو نسيبة أو نفي عيب ال ينفسخ به النكاح 
فبانت خبالفه فله الفسخ ، وذلك ألن هذا الشرط له فيه غرض صحيح ، وقد شرطه فوجب له الوفاء حيث 

فال مهر عليه وإن كان بعد دخوله شرط ، وهنا خولف شرطه وعليه فله الفسخ ، فإن كان مل يدخل هبذه املرأة 
 .باملرأة فلها املهر مبا استحل من فرجها ، ويرجع على من غره هبا سواًء كان الول أو غريه 

 [ وإن عتقت تحت حر فال خيار لها بل تحت عبد ]  :قوله 
 : إذا عتقت األمة فال ختلوا من حالتني 

زوجها عبدًا فهنا لا اخليار  –لو أمضينا هذا الزواج  – أن تعتق حتت عبد فتكون حرة  ويكون: احلالة األوىل 
ملا عتقت بريرة خريها بني بقائها  صلى اهلل عليه وسلمبإمجاع أهل العلم بدليل ما ثبت يف الصحيحني أن النيب 

كما ثبت هذا يف صحيح مسلم من حديث عروة عن عائشة   –عند زوجها وبني فسخ النكاح وكان زوجها عبداً 
 .يث القاسم عن عائشة يف سنن النسائي، ومن حد

أنه عبد  ألن  جحافالر " أنه كان حرًا  : "رضي اهلل عنها  وأما ما رواه النسائي من حديث األسود عن عائشة
عروة والقاسم أقرب إىل أم املؤمنني عائشة من األسود بن يزيد فروايتهما ترجح على رواية األسود ألهنما أقرب 
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كان زوج بريرة عبدًا أسود لبين املغرية يقال له : " ملا ثبت يف البخاري عن ابن عباس قال وألهنما أكثر وأيضًا 
 .مغيث

 هل يثبت لها الخيار أم ال ؟أن تعتق حتت حر فقد اختلف أهل العلم يف : احلالة الثانية 
 –فال خيار لا  وإن أعتقت حتت حر –املذهب وهو مذهب اجلمهور أنه ال يثبت لا اخليار ، ولذا قال املؤلف 

 .وذلك ألن الكفاءة ثابتة بعد حريتها
أن لا اخليار، وهذا : والقول الثاين يف املسألة وهو مذهب األحناف وهو اختيار شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم 

خري بريرة من زوجها مغيث ، هل كان  صلى اهلل عليه وسلماخلالف يرجع إىل مسالك أهل العلم يف كون النيب 
لفقدان الكفاءة بينهما بعد ثبوهتا فأصبحت ذات كمال حتت ذي نقص ، هذا هو املشهور يف مذهب  هذا

 .إمنا خريها هبذا املعىن  صلى اهلل عليه وسلماحلنابلة وهو مذهب اجلمهور ، وأن النيب  
ها وملكت بضعها إمنا خري بريرة ألهنا ملا عتقت ملكت رقبة نفس صلى اهلل عليه وسلمأن النيب : املسلك الثاين 

ومنافع بضعها وكانت قد زوجت من سيدها بال رضا منها ألهنا مملوكة لا ، وحينئٍذ فال فرق بني أن تكون حتت 
وذلك لضعف املسلك  هو األرجححر أو عبد ، وذلك ألن املعىن ثابت يف هاذين النكاحني ، وهذا املسلك 

فألن شروط النكاح ال تشرتط : أما الوجه األول  –عاد كمـا قرر هذا ابن القيم يف زاد امل  –األول من وجهني 
أن الزانية ال حيل نكاحها فإن زنت يف عصمة الرجل فإن النكاح ال يبطل عند عامة : من ذلك . استدامتها 

أهل العلم ، ومن ذلك أن رضا املرأة غري اجملربة شرط يف صحة النكاح ابتداًء ، وليس شرطًا يف أثناء النكاح فلو  
 .ه ومل ترض به بعد النكاح فإن النكاح ال ينفسخ بذلك ، فإن ثبت هذا يف الشرط فكذلك يف املكافأةكرهت

وهو نظري هذه املسألة متامًا أن زوال املكافأة ال يبطل النكاح بفسق الزوج يف املذهب ويف مذهب : الوجه الثاين 
يف احلرية فإن من املكافأة الدين ، فال تزوج  مجهور أهل العلم بل لعل ذلك إمجاعًا ، ومثل ذلك فقدان املكافأة

الصاحلة بفاسق ، فإذا فسق الزوج وفجر فإن هذه املكافأة قد فقدت وقد زالت ومع ذلك فإن النكاح ال يبطل 
بل يكون صحيحًا وحينئٍذ فيقع يف هذا املذهب على هذا التعليل تناقض ، فإذا عللنا باملسلك الذي ذكره فإنه 

بالفسخ عند عدم رضا : بالفسخ عند فسق الزوج ويلزمنا أن نقول : ، فإنه يلزمنا أن نقول  يقع هذا التناقض
ببطالن النكاح ألن هذا شرط يف صحته ابتداًء فكان شرطًا يف : املرأة بالنكاح ويلزمنا إذا زنت املرأة أن نقول 

وهو أن املسلك هو أن : حناف ما اختاره شيخ اإلسالم وهو مذهب األ الراجحاستدامته انتهاًء ، فعلى ذلك 
هذه املرأة قد ملكت نفسها وكانت قد أجربت على بضعها وقهرت عليه مبلك اليمني فلما عتقت ملكت نفسها 

 .وملكت بضعها وألهنا زادت صفة وهي احلرية
 فصل
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كالطالق هذا فصل يف ذكر عيوب النكاح ، والعيوب تثبت فيها خيار الفسخ كالبيع متاماً وهذا الفسخ ال يكون  
بل يكون فسخًا بال طالق بال خالف بني أهـل العـلم  فال ينقص به عدد الطالق ، فلوا تزوجها بعد ذلك لـم 

 .ة حتسب عليه تطليق
 [ومن وجدت زوجها مجبوباً : ] قوله  

 .أي مقطوع الذكر
 [أو بقي له ما ال يطأ به فلها الفسخ : ] قوله  

 .ا ال يطأ به فإهنا يثبت لا الفسخفمن وجدت زوجها جمبوباً أو بقي له م
 [وإن ثبتت عنّته : ] قوله  

 .هو أال يكون قادراً على اجلماع بأن ال ينتشر ذكره عند اجلماع: العّنة 
 [ بإقراره أو بينة على إقراره : ] قوله  

أي يشهد شهود  فإذا ثبت ذلك بإقراره بأن يقر على نفسه بذلك وكذا إذا نكل عن اليمني ، أو بينة على إقراره
 .على أنه أقر أو بنكوله عن اليمني

 
 

 [أجل سنة منذ تحاكمه : ] قوله  
ألن السنة ذات فصول أربعة فإذا كان هذا سبب تغيري يف الطبيعة فإنه يتغري بتغري : والعلة من تأجيله سنة قالوا 

إهنا سنة هاللية وهذا : يقولون الفصول األربعة وهذا التعليل مقتضاه أن تكون السنة مشسية ، لكن أهل العلم 
،  يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس والحج  : هو مقتضى إطالقهم وذلك لقوله تعاىل 

 .فأحكام الشرع ترجع إىل السنة القمرية ال الشمسية مث إن الفارق بني السنة الشمسية والاللية أيام يسرية
مرض مرجو الزوال مل تضرب له مدة ألنه ليس بعنني ولو  فإن علم أن عجزه عن الوطء لعارض من صغر أو

 .اعتزلته بعض املدة مل حتسب عليه 
 [فإن وطء فيها وإال فلها الفسخ : ] قوله  

أي للمرأة الفسخ لثبوت العيب فيه ، ودليل تأجيل العنني سنة ما ثبت يف مصنف ابن أيب شيبة بإسناٍد صحيح 
، ورواه سعيد بن منصور عن عمر بن (  نة فإن جامع وإال فرق بينهمايؤجل العنين س: ) عن ابن مسعود قال 

لو كان يطأ إحدى زوجتيه دون  الصحيح وكذا على ، وال يعلم لما خمالف اخلطاب وقال احلافظ رجاله ثقات
 . األخرى فلها الفسخ 
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 [ وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين : ] قوله  
رة واحدة يستقر املهر وتثبت العدة فثبتت احلقوق الزوجية بذلك فإذا وطئها أي ولو مرة واحدة ألن بالوطء ولو م

 . ولو مرة فال فسخ للعيب ألن العيب حينئٍذ يكون طارئاً ولا أن ختلع نفسها منه كما سيأيت يف باب اخللع
 على أن ، واختار القاضي اشرتاط إيالجه مجيعه وهذا مبين الراجح أنه يكفي إيالج احلشفة وهو: واملذهب 

 .طرياهنا وهو قول لبعض احلنابلة  والراجحالعنة ال تطرأ 
 [ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبداً : ] قوله  

إذا قالت يف وقٍت ما رضيت به عنينًا فإن خيارها يسقط وذلك كما لو نكحته وهي تعلم أنه عنني ، فإنه ال 
 .فكذلك إذا رضيت  ةخيار لا بعد ذلك ألهنا دخلت على بصري 

واملشهور يف املذهب أنه ليس للزوجة الفسخ من زوجها إن ثبت عقمه أو كان يطؤها وال ينزل ، وقال احلسن  
، ودخل يف قول ابن القيم كل  أظهر –فيما يظهر ل  –، وهذا " بل إن كان عقيمًا فلها اخليار" : البصري 

وهو  أظهرح من املودة والسكن فإنه ثبت معه اخليار ، وهذا عيب ينفر الزوج اآلخر وال حيصل به مقصود النكا 
اختيار شيخ اإلسالم ، وألن للمرأة حقًا يف الولد ، وكذلك عدم إنزاله هذا يضعف كمال الوطء فال حتصل به 

 . املرأة شهوهتا وعليه فيثبت لا اخليار فيه
 فصل

  صة باألنثىفالعيوب املتقدمة يف الفصل السابق خمتصة بالرجل ، وهذه خمت
 [والرتق : ] قوله  

 .وهو انسداد فرج املرأة
 [والقرن : ] قوله  

 .حلم يكون يف فرجها مينع من وطئها
 [والعفل : ] قوله  

 .رطوبة ورغوة تكون يف فرجها
 [والفتق : ] قوله  

قول امرأة واحدة أن يكون سبيالها سبياًل واحدًا ، وإن اختلفا يف عيوب النساء أريت النساء الثقات ، ويقبل 
 .عدل 

 [واستطالق بول ونجٍو : ] قوله  
 .هذا مشرتك بينهما
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 [والقروح السيالة في فرج : ] قوله  
 .وهذا يف املرأة
 [وباسور وناصور : ] قوله  

 .هذا مشرتك بينهما
 [ وخصاء وسل و وجاء : ] قوله  

 .هذا يف الرجل فالسل للخصيتني والوجاء رضهما 
 [حدهما خنثى واضحاً وكون أ: ] قوله  

 .هذا مشرتك بينهما
 [ وجنون ولو ساعة وبرص وجذام ] قوله  

 .تناثر اللحم ، وهذه عيوب مشرتكة بينهما: اجلذام 
 [ يثبت لكل واحد منهما الفسخ ] قوله  

 هذه العيوب يف املشهور من املذهب ، واختار ابن القيم أن كل عيب ينفر اآلخر وال حيصل به مقصود النكاح
من املودة والرمحة فإن الفسخ يثبت به ، وحكاه قواًل لبعض الشافعية وحكاه قواًل للزهري ولشريح القاضي 

بأن ثبوت الفسخ هنا أوىل من ثبوته يف البيع فإن شروط النكاح أوثق وكذلك الفسخ فيه  –رمحه اهلل  –واستدل 
وب ، وهو قد أطلق فلم ينفي العيوب فإنه إذا أوىل ، قال وألن اإلطالق حيمل على األصل وهو السالمة من العي

نفى عيباً ال ينفسخ النكاح به ، فإن الفسخ ثبت حيث ثبت هذا العيب لكن هنا حيث مل يشرتط نفيه فاألصل 
السالمة من العيوب وإطالقه حيمل على ذلك واملشروط عرفاً كاملشروط لفظاً ، فإن العرف يقضي بذلك فإنه إمنا 

عيوب ، قال وألن ذلك أقبح التدليس والفحش أي إذا سكتوا عن ذكر عيوهبا ، قال يف خطب السليمة من ال
 .هـ ا.اإلنصاف يف هذا القول وما هو ببعيد

 .السعدي وهذا القول هو الراجح لقوة أدلته  نعبد الرمحواختاره الشيخ 
هذا اإلشكال هو وإن كان  إنه قد فرط يف عدم السؤال أو السعي إىل النظر إليها واجلواب عن:  لكن إن قيل 

، لغش واخلداعمفرطًا يف ذلك فإن هذا التفريط منه ليس كسكوهتم عن العيب الذي يعترب كما تقدم من أقبح ا
وموطأ مالك بإسناد صحيح من حديث سعيد بن املسيب عن عمر  قعبد الرزاويدل عليه ما ثبت يف مصنف 

ض أنه مل يسمع منه فإن أحاديثه اليت يرفعها مرسله إىل النيب  ومساعه ثابت منه كما قال ذلك اإلمام أمحد ولو فر 
مقبولة عند أهل العلم فأوىل من ذلك ما يرسله عن الصحابة رضي اهلل عنهم أن عمر قال   صلى اهلل عليه وسلم
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" ها على ولي   م  رْ ها فلها صداقها كاماًل وذلك لزوجها غ  ام فمس  ذ  أو ج   ون أو برص  ن  أميا رجٍل تزوج امرأًة هبا ج  " : 
. 
إذا تزوجها عمياء أو برصاء فدخل هبا فلها الصداق ويرجع إىل "  : وثبت يف البيهقي بإسناٍد صحيح أنه قال 

، والعمى ليس مذكوراً يف مجلة العيوب اليت تقدم ذكرها وورد عنه رضي اهلل عنه العقم كما يف مصنف " ه ر  من غ  
كر العمى وهو ليس من العيوب اليت تقدم ذكرها عند الفقهاء ومعلوم أن ورجاله ثقات ، وهنا قد ذ  قعبد الرزا

اخلاطب أو العاقد ميكنه أن يسأل عن ذلك فال شك أنه قد وقع منه تفريط ومع ذلك فإن الفسخ ثابت له 
وهو  فالصحيحلثبوت هذا العيب فعلى ذلك إذا تزوجها وهبا خرس أو عمى أو قطع يف اليدين أو الرجلني 

 .ثبوت الفسخ –خالفاً للمشهور يف املذهب بل خالفاً للمذاهب األربعة  –ابن القيم اختيار 
  :مسألة 

املشهور يف مذهب احلنابلة  وهل هي محصورة أم ال ؟تقدم يف الدرس املاضي مسألة العيوب 
واختار ابن القيم أن   –على خالف يف بعضها–أهنم خيصون العيوب بالعيوب اليت تقدم ذكرها 

ينفر اآلخر وال حيصل به مقصود النكاح من املودة والرمحة فإن الفسخ يثبت به ، كل عيب 
بأن  –رمحه اهلل  –وحكاه قواًل لبعض الشافعية وحكاه قواًل للزهري ولشريح القاضي واستدل 

ثبوت الفسخ هنا أوىل من ثبوته يف البيع فإن شروط النكاح أوثق وكذلك الفسخ فيه أوىل ، قال 
حيمل على األصل وهو السالمة من العيوب ، وهو قد أطلق فلم ينف العيوب فإنه  وألن اإلطالق

إذا نفى عيبًا ال ينفسخ النكاح به ، فإن الفسخ ثبت حيث ثبت هذا العيب لكن هنا حيث مل 
يشرتط نفيه فاألصل السالمة من العيوب وإطالقه حيمل على ذلك واملشروط عرفًا كاملشروط لفظاً 

وألن ذلك أقبح التدليس : ي بذلك فإنه إمنا خطب السليمة من العيوب ، قال ، فإن العرف يقض
 .أهـ .وما هو ببعيد: والفحش أي إذا سكتوا عن ذكر عيوهبا ، قال يف اإلنصاف يف هذا القول 

نه قد إ: لقوة أدلته ، لكن إن قيل  الراجحوهذا القول هو . السعدي  نعبد الرمحواختاره الشيخ 
ؤال أو السعي إىل النظر إليها واجلواب عن هذا اإلشكال هو وإن كان مفرطًا يف فرط يف عدم الس

ذلك فإن هذا التفريط منه ليس كسكوهتم عن العيب الذي يعترب كما تقدم من أقبح الغش 
وموطأ مالك بإسناد صحيح من حديث  قعبد الرزاواخلداع ، ويدل عليه ما ثبت يف مصنف 

ثابت منه كما قال ذلك اإلمام أمحد ولو فرض أنه مل يسمع  سعيد بن املسيب عن عمر ومساعه
مقبولة عند أهل العلم فأوىل   صلى اهلل عليه وسلممنه فإن أحاديثه اليت يرفعها مرسله إىل النيب  

 أميا رجٍل تزوج امرأًة هبا جنون  "  : من ذلك ما يرسله عن الصحابة رضي اهلل عنهم أن عمر قال
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، وثبت يف البيهقي " ها م على ولي  رْ ها فلها صداقها كاماًل وذلك لزوجها غ  فمس   أو جذام   أو برص  
إذا تزوجها عمياء أو برصاء فدخل هبا فلها الصداق ويرجع إىل من "  : بإسناٍد صحيح أنه قال

، والعمى ليس مذكورًا يف مجلة العيوب اليت تقدم ذكرها وورد عنه رضي اهلل عنه العقم كما " غره 
ورجاله ثقات ، وهنا قد ذكر العمى وهو ليس من العيوب اليت تقدم ذكرها  قبد الرزاعيف مصنف 

عند الفقهاء ومعلوم أن اخلاطب أو العاقد ميكنه أن يسأل عن ذلك فال شك أنه قد وقع منه 
تفريط ومع ذلك فإن الفسخ ثابت له لثبوت هذا العيب فعلى ذلك إذا تزوجها وهبا خرس أو 

خالفًا للمشهور يف  –وهو اختيار ابن القيم  فالصحيحين أو الرجلني عمى أو قطع يف اليد
 .ثبوت الفسخ –املذهب بل خالفاً للمذاهب األربعة 

 [ولو حدث بعد العقد : ] قوله  
لو حدث بعد العقد فإن الفسخ يثبت ، فالعيب حيكم معه بوجوب الفسخ وإن كان طارئًا بعد 

امع أن كليهما عقد على منفعة وألنه إذا ثبت مقارناً فيثبت العقد ، و ذلك قياساً على اإلجارة جب
طارئًا ، وخيار العيب ثابت لدفع الضرر فإذا ثبت مقارنًا فيثبت طارئًا فعليه إذا ثبت يف الرجل 
عيب بعد العقد فللمرأة الفسخ أو ثبت يف املرأة عيب بعد العقد فله الفسخ وال مهر لا لثبوت 

 .فسيأيت الكالم عليهالعيب ، أما إن دخل هبا 
 [أو كان باألخر عيب مثله : ] قوله  

وذلك لوجود سببه فلو كان يف األخر عيب أخر فكذلك لوجود سببه ، فإذا وجد سبب الفسخ 
وجد الفسخ وسببه ثبوت العيب يف أحد الزوجني فلو ثبت يف األخر عيب أخر أو عيب مثله فإن 

نسان يرضى بعيب نفسه وال يرضى بعيب غريه كما احلكم كذلك ال يتغري لوجود سببه وألن اإل
 .رط  هو متقرر يف الف  
 [ومن رضي بالعيب أو وجدت منه داللته مع علمه فال خيار له : ] قوله  

إذا رضي هذا الزوج الناكح للمرأة املعيبة بعيبها بقوله أو ظهر منه ما يدل على الرضا كأن يطأها 
ف بني أهل العلم وكذلك املرأة إذا رضيت بعيب زوجها وهو عامل بعيبها فال خيار له بال خال

بقولا أو فعلها فإنه ال خيار لا وظاهره ولو كان مستحق الفسخ جاهاًل حبق الفسخ وهذا هو 
أن اجلهل يعذر به ألنه  والراجحاملشهور يف املذهب وأن اخليار يسقط وإن كان مستحقه جاهاًل 

إمنا يكون حيث علم أن له : على الرضا والرضا املعترب حق كسائر احلقوق ال يسقط إال مبا يدل 
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حق الفسخ أما إن سكت وهو ال يعلم أن له حق الفسخ أو سكتت وهي ال تعلم أن لا حق 
 .هو رواية عن اإلمام أمحد وهو مذهب الشافعيالقول وقد تقدم أن هذا . الفسخ فال 

 [وال يتم فسخ أحدهما إال بحاكم : ] قوله  
سخ إال حباكم ، فلو فسخ مستحق الفسخ مل يثبت فسخه إال حبكم حاكم هذا هو فال يصح الف

ألن املسألة جمتهد فيها خبالف املسائل املتفق عليها كاملعتقة حتت العبد  :املشهور يف املذهب قالوا
بل الفاسخ هو ، واحلاكم يأذن : فإهنا تفسخ نفسها منه بال حكم حاكم ، وقال شيخ اإلسالم 

حيكم به ، فالفسخ يثبت تارًة برضامها وتارًة حبكم احلاكم وعليه فالفسخ يثبت مبجرده بالفسخ أو 
ألن الفسخ حق  له  الراجح من مستحقه ، فإن أمضاه األخر وإال أمضاه احلاكم وهذا القول هو

بني ما إذا كانت املسألة  –حيث ثبت له الفسخ  –فثبت بفسخه واحلاكم إمنا ميضي ، وال فرق 
ها وبني ما إذا كانت خمتلفًا فيها فهو مستحق للفسخ يف املسألتني كلتيهما وهذه قاعدة جممع علي

لشيخ اإلسالم يف مجيع الفسوخ ، وأن مجيع الفسوخ ال تقف على حكم احلاكم بل لصاحب 
ا يرتافعان مأن يفسخ وإن مل يرتافعا إىل احلاكم فإن أمضى األخر وإال فإهن –يف الفسخ  –احلق 

 .ليمضي الفسخ إىل احلاكم
 [فإن كان قبل الدخول فال مهر : ] قوله  

فإذا ثبت الفسخ قبل الدخول هبا فال مهر ، وذلك ألن الفسخ إما أن يكون من املرأة وإما أن 
يكون من الرجل ، فإن كان من املرأة فإنه من ق ب ل ها فلم تستحق شيئًا ، وإن كان من الرجل فإنه 

ئًا ، فإذا ثبت الفسخ قبل الدخول فال مهر للمرأة سواء كان إمنا فسخ للعيب فال تستحق شي
 .العيب ثابتاً يف الرجل أو املرأة وسواء كان الفاسخ الرجل أو املرأة

 [وبعده فلها المسمى : ] قوله  
أما إذا كان الفسخ بعد الدخول يثبت لا املسمى يف العقد سواء كان أقل من مهر املثل أو أكثر 

 .ذا هو املشهور يف مذهب اإلمام أمحد من مهر املثل ، ه
ألنه فسخ يرجع إىل : ومذهب الشافعية وهو رواية عن اإلمام أمحد ، أن لا مهر املثل ، قالوا  

العقد والفسخ الذي يرجع إىل العقد يكون فيه مهر املثل كعامة الفسوخ اليت ترجع إىل بطالن 
لك ألن املهر يستقر بالدخول ، فإذا دخل ما ذهب إليه أهل القول األول وذ والراجحالنكاح ، 

باملرأة فقد استقر املهر وقد مسي لا مهرًا ، وأما ما قاله الشافعية من أنه فسخ يرجع إىل العقد 
 .فكان فيه مهر املثل
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ومل نثبت فيه  مل ميض   أنه إمنا يرجع إىل العقد يف العقود الفاسدة ، وهذا لو كان فاسداً : فاجلواب 
فلها صداقها كامالً : " بطلناه ، ويدل على هذا ما تقدم من اآلثار عن عمر فـإنه قال خياراً بل أل

، أي الصداق املسمى كما تدل عليه الرواية األخرى " فلها الصداق : " ، وقـال يف األثر اآلخـر " 
 .، فالراجح أن لا املهر املسمى ، ويرجع هبذا املهر الذي قد مساه لنا ، ويرجع إىل من غرّه

 .هو من علم بالعيب وكتمه سواء كان الول أو الوكيل أو املرأة فريجع إىل من غره: والغار 
فريجع على الول " وذلك لزوجها غرم على وليها " : وعليه فريجع إىل الول ، وقد تقدم أثر عمر 

ميكن أن ، فإن أنكر الول بيمينه أنه ال يعلم هذا العيب وكان هذا العيب ممكن أن خيفى عليه و 
يصدق ككثري من العيوب اليت تكون باطنة ، أو أن يكون وليًا بعيداً كأن يزوجها ابن عٍم فيخفى 
عليه عيب ظاهر فيها ، يطلع عليه أهل بيتها ، فإن ثبت أنه ال يعلم باليمني فإنه يرجع إىل املرأة ، 

نئٍذ يرجع إىل املرأة إن كانت ألهنا هي اليت غرته من نفسها ، ألن الول ثبت أنه ال يعلم بيمينه فحي
 .ة املرأة عاقلة وعاملة ، أما إذا مل تكن عاقلة فإنه ال يرجع وكذلك إن كانت غري عامل

 ؟ ةهل يتصور أن تكون املرأة ليست بعامل: فإن قيل 
إن هناك من العيوب ما يكون خفيًا عن املرأة نفسها ، كأن يكون هناك بقعة من : فاجلواب 

 يطلع عليه يف العادة ، وكأن يكون يف ظهرها فإهنا تصدق بقولا ، وحينئٍذ الربص يف موضع ال
فإذا ثبتت براءة الوكيل ، والوكيل مل يطلع على شيء من ذلك فحينئٍذ ال يرجع على أحد وذلك 
ألن املهر قد استقر بالدخول وليست مثت مغرر يرجع إليه ، والرجوع إىل املغرر ثابت عن عمر  

أنه ال يرجع بل يثبت لا املهر مبا استحل من " : سابق وورد يف البيهقي عن علي كما يف األثر ال
، لكن األثر من رواية الشعيب عن علي ، وراية الشعيب عن علي منقطعة ، وعليه فاألثر " فرجها 

 –وهو الول املباشر بعقد النكاح  –ضعيف وال يعلم لعمر خمالف صحيح ، إذن يرجع إىل املغرر 
ى ذلك الول وأمكن تصديقه وحلف على ذلك فإن هذا الزوج يرجع إىل املرأة ، فإذا  ، فإن نف

كانت املرأة جاهلة به وأمكن تصديقها فإنه ال يرجع إىل أحد ، ولا املهر مبا استحل من فرجها ، 
 .وليست مثت مغرر يرجع إليه

 [ والصغيرة والمجنونة واألمة ال تزوج واحدة منهن بمعيب : ] قوله  
ليس لول هؤالء أن يزوجهن مبعيب وذلك ألن واليته والية نظر موجب أن ينظر ما فيه حظ ف

 .  لن ، وعليه فالنكاح باطل إن كان معيباً  ةومصلح
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وال خالف بني أهل العلم أنه إذا أنكح الكبرية البكر، إن زوجها معيبًا فال يصح بال خالف بني 
موجب عليه أن ينظر ما فيه مصلحة وحظ لن ، فإذا أهل العلم ، وذلك ألن واليته والية نظر 

 .زوجها غري عامل بالعيب فعليه الفسخ 
 [فإن رضيت الكبيرة مجبوباً أو عنيناً لم تمنع ]  :قوله 

رضيت هبذا الزوج وإن كان جمبوبًا وإن كان عنينًا فإهنا مل متنع ألن حق الوطء لا فإذا : إذا قالت 
بل له أن مينعها وذلك ألن : ، وقال املوفق وهو قول يف املذهب أسقطته فإنه يسقط بإسقاطها 

رضاها غري موثوق بدوامه ، والضرر ثابت دائم وال شك أن الضرر الثابت الدائم ال شك انه 
فكذلك  الكفءأرجح من هذا القبول غري املوثوق بدوامه واستمراره ، وألن الول مينعها من نكاح 

 . هنا 
 

 [ ن ومجذوم وأبرص بل من مجنو ]  :قوله 
أي متنع من الرضا هبؤالء وذلك ملا فيه من الضرر عليها والضرر على أوليائها ، وألنه خيشى أن 

أهنا متنع من كل هؤالء  الصحيحيلحق ولدها مثل هذا فإهنا متنع منه ملا فيه من الضرر ، وتقدم أن 
يها فيه ضرر ، وإن أسقطت حقها املعيبني ألنه إمنا جعل وليًا لا لينظر ما فيه مصلحة وحظ وعل

 .فإن هذا اإلسقاط ال يوثق بدوامه 
 [ومتى علمت أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ ]  :قوله 

إذا حدث للرجل عيب بعد العقد أو علمت املرأة بالعيب بعد دخوله هبا فليس لوليها أن جيربها 
ال يف دوامه ، فالول إمنا دلت األدلة على على الفسخ ، وذلك ألن واليته ثابتة يف ابتداء النكاح 

 . واليته يف ثبوت النكاح ابتداًء وأما يف دوامه فال ، فإنه ليس له حق يف ذلك وعليه فال جيربها 
  :مسألة

ثبوت الفسخ واختاره شيخ  فاألظهرال خيالط الفقهاء  نإن ادعى اجلهل باخليار ومثله جيهله كم
 .اإلسالم 

 : مسألة أخرى
 .لظنه عيباً، فبان غري عيب كبياٍض ظنه برصاً بطل الفسخ إن فسخ

 باب نكاح الكفار
 [ حكمه كنكاح المسلمين ] قوله  
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حكم نكاح الكفار كنكاح املسلمني يف الصحة ويف وقوع الطالق ويف القسمة ويف النفقة فيما حيل 
 ه أيضاً ، وقول فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم  : لقوله تعالى وما حيرم 

   فاحكم بينهم بما أنزل اهلل فيحكم بينهم بشرع اهلل وهو ما حيكم به للمسلمني ،. 
 [ ويقرون على فاسده : ] قوله  

يقرون على فاسد النكاح كنكاح اخلامسة أو نكاح اجملوسي البنت أو األخت يقرون عليه بشرطني 
. 

 [ إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ] قوله  
ألول وهو أن يعتقدوا أنه صحيح يف شرعهم كنكاح اخلامسة ، فإن مل يعتقدوا هذا هو الشرط ا

 .جوازه يف شرعهم كالزنا فإهنم ال يقرون عليه
 

 [ولم يرتفعوا إلينا : ] قوله  
أي مل يرفعوا إلينا هذه املسألة ، أما إذا رفعوا إلينا هذه القضية فيجب علينا : هذا هو الشرط الثاين 

أي إقرارهم  –اهلل فنفسد هذا النكاح لآليات املتقدمة ويدل على هذه املسألة  أن حنكم مبا أنزل
صلى اهلل عليه أن النيب   -على أنكحتهم اليت مل يرفعوها إلينا وال يعتقدون فسادها يف شرعهم 

تعرض لم ال يف  صلى اهلل عليه وسلماخذ من جموس هجـر اجلزية ، ومل ينقل أن النيب  وسلم
وكذلك يف نصارى نران . يف سائر أحكامهم ، ومعلوم أهنم يستبيحون نكاح احملارم أنكحتهم وال 

لو كان لنقل ذلك عن  –، ولو كان التعرض لم وإفساد أنكحتهم وغريها مما مل يرتافعوا إلينا فيها 
 .نقالً بيناً  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

 [ فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا ] قوله  
أتونا قبل عقد النكاح أي ترافعوا إىل القاضي املسلم ليعقد لم نكاحًا فحينئٍذ نعقد لم على إذا 

حكمنا من إشرتاط الول وإشرتاط شاهدي عدل منا وركنية اإلجيـاب والقبول وغري ذلك من 
 .فاحكم بينهم بما أنزل اهلل : لقوله تعالى األحكـام املرتتبة على العقود 

     [ وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان ] قوله  
أي أتونا بعد العقد أو أسلم الزوجان وكانا قبل ذلك يهوديني أو نصرانيني أو رفعوا إلينا احلكم يف 
مسألة من مسائل أنكحتهم وكان ذلك بعد العقد ، فحينئٍذ ال نستفصل منهم هل توفرت شروط 

أي ال يسألون عن كيفية نكاحهم هل توفرت فيه شروطه  النكاح أم ال ، وهذا بإمجاع أهل العلم
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، وأسلمت معهم نساؤهم ومل صلى اهلل عليه وسلمأم ال ، وقد أسلم خلق كثري يف عهد النيب 
 .عن كيفية أنكحتهم بل أقرهم عليها  صلى اهلل عليه وسلميسألم النيب 

 [ والمرأة تباح إذن أقرا ] قوله  
اإلسالم ، أي حني ترافعوا إلينا يف  --ملرأة إذًا ، أي حني الرتافع أوهذا شرط البد منه أن تباح ا

نكاح قد عقد سابقًا أو أسلم الزوجان فال بّد أن تكون املرأة املعقود عليها مباحة حينئٍذ  ، مثال 
ذلك أن يكون قد نكحها يف عدة وهي اآلن قد انتهت عدهتا ، أو يف نكاح األختني ، فكان قد 

أخت ، وكان حني الرتافع أو حني اإلسالم قد ماتت األخت األوىل ، فاألخت  نكح أختًا على
الثانية مباحة حينئٍذ وإن كانت حمرمة آنذاك ملا كانت مضمومة إىل أختها ، وكذا مطلقته ثالثاً ألنه 
طالق من عاقل بالغ يف نكاح صحيح ، وعليه إذا أسلم رجل فامرأته عنده على ما بقي من 

قد طّلق مرتني أو ثالثًا ، فحينئٍذ ال حنكم ببطالن النكاح وال بفساده بل حنكم الطالق إن كان 
 .بينهم مبا أنزل اهلل ومنضي هذا النكاح 

 [ وإن كانت ممن ال يجوز ابتداء نكاحها فّرق بينهما ] قوله  
يف زوجني  إذا كانت حني الرتافع ال جيوز ابتداء نكاحها فحينئٍذ يفرق بينهما ، كأن يرتافعوا إلينا 

أو يرتافع النصراين وتكون  أختهوالزوجة ذات حمرم من زوجها وكأن يرتافع اجملوسي وتكون حتته 
املنكوحة خامسة فال جيوز ابتداء النكاح عليها ، وحينئٍذ فال حيكم لم بصحة النكاح بل حيكم 

 .ببطالنه
 [، وإال فسخ  وإن وطىء حـربي حربية فأسلما وقـد اعتقداه نكاحـاً أقرا: ] قوله  

إذا وطء حريب حربية مث أسلما فإن اعتقدا هذا الوطء اخلال من الول وحنوه ، إذا اعتقداه نكاحاً 
فإهنما يقران عليه ، وإن مل يعتقدانه نكاحاً بل اعتقداه سفاحاً فال يقران عليه ألهنم يقرون على ما 

 .اعتقدوا صحته
 [ومتى كان المهر صحيحاً أخذته : ] قوله  

ذا كانت القضية أو اخلصومة اليت حصل الرتافع فيها يف املهر ، فمىت كان املهر صحيحًا كأن إ
 .يكون دراهم أو دنانري أخذته هذه املرأة ألنه واجب لا بالعقد وهذا هو حكم اهلل تعاىل

 [  وإن كان فاسداً وقبضته استقر : ] قوله  
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أو غري ذلك من احملرمات فهذا مهر فاسد ، فإن   فإذا كان فاسداً كأن يكون مهرها مخراً أو خنزيراً 
كانت قد قبضته فإنه يستقر املهر ، وذلك ألن هذه املسألة قد وقعت قبل الرتافع وهي صحيحة 

 .عندهم فهي مما يعتقدون صحته يف شرعهم وقد حصل القبض حبكم الشرك ال حبكم اإلسالم
 [ل وإن لم تقبضه ولم يسم  فرض لها مهر المث: ] قوله  

إذا مل تقبض هذا املهر الفاسد أو كان املهر مل يسم لا يف العقد فرض لا مهر املثل ، ألن املهر 
 .فاسد ، أو مل يسم  لا مهراً فحينئٍذ تعطى مهر املثل
 
 
 
 

 فصل
 [فعلى نكاحهما … وإن أسلم الزوجان معاً : ] قوله  

ظة واحدة فهما على نكاحهما ، كأن إن أسلم الزوجان معًا أي دفعة واحدة يف زمن واحد بلح
يسلم زوجان كافران يف حلظة واحدة دفعة واحة فهما على نكاحهما لعدم اختالف الدين ، وهذا 

أنه يصح ولو كان يف اجمللس ولو مل  احتماال: ال خالف فيه بني أهل العلم ، وذكر صاحب املغين 
، وذلك لعسر  وهو الراجحيكن دفعة واحدة وصوبه صاحب اإلنصاف واختاره ابن القيم 

اإلسالم دفعة واحدة بل ال يكاد يقع ، كما ذكر ابن القيم أن املعروف يف إسالم الصحابة يف 
 .إسالم الزوج والزوجة أنه ال يكون دفعة واحدة ، وهذا ظاهر

 [أو زوج كتابية فعلى نكاحهما : ] قوله  
ل نكاحه لليهودية ،  وذلك ألن كأن يكون رجل يهودي زوجته يهودية فأسلم اليهودي فال يبط

 .نكاح املسلم للكتابية جائز ابتداًء فاستدامته أوىل
 [فإن أسلمت هي : ] قوله  

 .أي أسلمت الزوجة الكتابية
 [أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل : ] قوله  

قبل الدخول بطل غريه أو أسلم أحد الزوجني غري الكتابيني  فإذا أسلمت كتابية حتت كتايب أو
، هذا إن كان الزوج هو املسلم ومل تكن الزوجة  وال تمسكوا بعصم الكوافر  : لقوله تعالى 
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ال ترجعوهن إلى الكفار ال هن  : فلقوله تعالى كتابية ، وإن كانت املرأة هي اليت أسلمت 
 .وهذا مذهب مجاهري أهل العلم حل لهم وال هم يحلون لهن 

 [ته فال مهر فإن سبق: ] قوله  
فإذا كانت املرأة هي السابقة لإلسالم ، ومل يدخل هبا بعد فال مهر لا ، فمن املعلوم أن الرجل إذا 
طلق امرأته قبل الدخول فلها نصف املهر أو فسخ فلها نصف املهر ، وهنا الفرقة باإلسالم قد 

 .مهرجاءت من قبل املرأة ، والقاعدة أن الفسخ إن كان من قبل املرأة فال 
 [وإن سبقها فلها نصفه : ] قوله  

فإذا سبقها هو باإلسالم فأسلم فلها نصفه ألن الفرقة هنا جاءت من قبله وهذا هو املشهور يف 
أنه ليس لا مهر ، وهذا فيما يظهر ل : املذهب ، وعن اإلمام أمحد وصوبه صاحب اإلنصاف 

بينهما واألدلة إمنا دلت على وجوب  ، وذلك ألن الفرقة مل جتيء من قبله بل الشرع فرق أظهر
نصف الصداق حيث كان الفسخ منه أو الطالق وهنا قد جاء التفريق من الشرع بينهما فال جيب 

 .لا نصف املهر
العدة فإن أسلم  انقضاءفإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف األمر على : ] قوله  

 [اآلخر فيها دام النكاح وإال بان فسخه منذ أسلم األول 
إذا أسلم أحد الزوجني بعد الدخول وقف األمر على انقضاء العدة وإن أسلم اآلخر بالعدة دام 

استأنفي : النكاح ، وإال بان فسخه منذ أسلم األول ، فإذا انقضت عدهتا ومل يسلم فال نقول 
 .عدة جديدة بل عدهتا هي عدهتا السابقة فال تستأنف عدة جديدة 

 -بأن املرأة إذا انقضت عدهتا فال حتل لزوجها الكافر إال بعقد جديد القائلون  -واستدل اجلمهور
صلى اهلل عليه أن النيب : " استدلوا مبا روى الرتمذي وغريه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

هذا ألن العدة انقضت : ، قالوا " على أيب العاص بنكاح جديد  –أي زينب  -رد ابنته وسلم 
 .اج بن أرطأة وهو ضعيف احلديثوهذا احلديث فيه احلج

القول الثاين يف املسألة وهو رواية عن اإلمام أمحد وهو قول ابن املنذر واختيار شيخ اإلسالم 
أن النكاح يدوم ما مل تنكح فما دامت هذه املرأة مل تنكح وأسلم قبل أن : وتلميذه ابن القيم 

وال فرق بني ما قبل : خ اإلسالم تنكح فإن النكاح ثابت فإذا نكحت انفسخ النكاح ، قال شي
بعده ، أي ولو كان إسالم أحدمها قبل الدخول فكذلك ، إذا أسلم زوجها قبل أن ما الدخول و 

، أما املسألة األوىل وهي ما بعد  الراجح تنكح فإن النكاح يدوم وما ذهب إليه شيخ اإلسالم هو
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رد ابنته  صلى اهلل عليه وسلميب أن الن: " الدخول فلما ثبت عند اخلمسة من حديث ابن عباس 
، وهو من حديث داود بن احلصني عن عكرمة ، "زينب على أيب العاص بن الربيع بالنكاح األول 

وحديث داود بن احلصني عن عكرمة ضعيف ، لكن للحديث شاهدان مرسالن عند سعيد بن 
 .منصور ولذا صححه اإلمام أمحد وغريه

كما أنه يدل على أنه ال فرق بني ما قبل الدخول   – ويدل عليه ما ثبت يف صحيح البخاري
كانت املرأة إذا هاجرت من أهل احلرب مل : " عن ابن عباس قال  -وبعده ما مل تنكح املرأة  

، وهذا " ختطب حىت حتيض مث تطهر فيحل لا النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه 
ًا يف هذه األحاديث ال تطرق لذكر العدة ومل يثبت عام يف من دخل هبا ومن مل يدخل هبا ، وأيض

 .كان يسأل النساء املهاجرات هل انقضت عدهتن أم ال  صلى اهلل عليه وسلمأن النيب 
، أي بعد " وكان ذلك بعد ست سنني : " ويف حديث أيب العاص يف سنن الرتمذي   قال 

شيخ اإلسالم وهو قول ابن  يف هذه املسألة ما اختاره والصحيحانقضاء عدهتا بزمن طويل ، 
وأن املرأة إذا دخل هبا مث أسلمت أو أسلم زوجها فإن الزواج باٍق  :املنذر ورواية عن اإلمام أمحد 

: بينهما ما مل  تنكح ،  فإن نكحت فقد فسخت بنكاحها النكاح األول ، ورجح شيخ اإلسالم 
كما ذكر   –لة تدل على هذا وفيه أنه ال فرق بني من دخل هبا ومن مل يدخل هبا ، وعمومات األد

 .مصلحة حمضة ، فإن فيه ترغيباً ملن مل يسلم منهما يف اإلسالم –شيخ اإلسالم 
 [وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف األمر على انقضاء العدة ، وق بله بطل : ] قوله  

خول وقف ذلك فإذا كفرا أو أحدمها فإن كان ذلك قبل الدخول فالنكاح باطل وإن كان بعد الد
على انقضاء العدة فإن انقضت العدة بطل ، وق بله يدوم ويثبت فال فرق بني ما إذا أسلم أحد 
الزوجني أو ارتد أحد الزوجني الختالف الدين ، وتقدم كالم شيخ اإلسالم يف عدم التفريق بني ما 

 .قبل الدخول وما بعده
 :مسألة 

خيري بينهن ، كذلك إذا كان قد مجع بني أختني  فإن أسلم الرجل وقد نكح أكثر من أربع فإنه 
فإنه خيري بينهن ال فرق بني األوىل وال األخرى فله أن خيتار األخرية وله أن خيتار من نسوته 

أن غيالن بن سلمة الثقفي أسلم " : األخريات ويدل على هذا ما ثبت يف مسند أمحد والرتمذي 
" أن يتخري منهن أربعًا  صلى اهلل عليه وسلموله عشر نسوة قد أسلمت معه ، فأمره النيب 

واحلديث أعله اإلمام أمحد والبخاري باإلرسال ، وهو مرسل كما قاال ، ولكن له شاهدان حيسن 
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هبما احلديث ، شاهد عند البيهقي من حديث عروة الثقفي ، وشاهد أخر عند أيب داود من 
 .أليب حنيفة حديث قيس بن احلارث ، وبه قال مجهور أهل العلم خالفاً 

" :  صلى اهلل عليه وسلموقد روى أبو داود وغريه عن الضحاك بن فريوز الديلمي عن أبيه أنه قال 
، واحلديث حسن" طلق أيتهما شئت  صلى اهلل عليه وسلمإين قد أسلمت وحتيت أختان فقال 

م فإهنا تكون وهذا يرجع إىل املسألة املتقدمة وهي أن ما يعتقدون صحته من أنكحتهم قبل اإلسال
صحيحة ، فحينئٍذ ال فرق بني النكاح الذي عندنا باطل والنكاح الذي هو عندنا صحيح ألن 
النكاحني قد وقعا قبل اإلسالم ولذا فال مزية ألحدمها على األخر ، فأرجعا التخيري إليه ألن ذلك 

ل عليه األثر ويدل أمر راجع إىل رغبته وإىل من يسكن إليها ، وهذا هو مذهب مجهور العلماء ويد
 .عليه النظر

وهل حيل أن يطأ من اختارها يف عدة من فارقها يف مسألة األختني ، وكذلك هل له أن يطأ الرابعة 
 واخلامسة يف عدهتا أم ال حيل له ذلك ؟

أنه ليس له أن يطأ األخت وكذلك يف مسألة العدد ليس له أن يطأ حىت : املشهور يف املذهب 
 .تنتهي عدة األخرى

إىل أن له أن ينكح اليت أبقاها يف عدة اليت فارقها من األختني ، : وذهب املالكية والشافعية 
وكذلك يف مجيع الع دد ، وتقدم ذكر دليل املسألة السابقة وهو دليل لذه املسألة فإنه قد فارقها 

 وقته وليست زوجة له فليست برجعية فحينئٍذ ال يكون قد مجع بني أختني ، وال يكون مجع يف
مل يبني هذا لغيالن بن سلمة وال لفريوز  أربعًا ، وأيضًا يستدل عليه خلصوص املسألة أن النيب 

" : الديلمي ، وتأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز ، وهذا هو اختيار شيخ اإلسالم وقال 
ز الوطء اخلروج نظرت يف كالم عامة أصحابنا فرأيتهم قد ذكروا أنه ميسك أربعًا ومل يشرتط يف جوا

، فعامة أصحاب اإلمام أمحد ظاهر كالمهم عدم "من العدة ال يف مجع العدد وال يف مجع  الرحم
ذكره املوفق رمحه اهلل حتياج إىل ذكره ، وإمنا ذكر هذا الشرط ولو كان هذا شرطاً عندهم لذكروه لال

 .ما اختاره شيخ اإلسالم وهو مذهب الشافعية واملالكية فالراجح، 
 ب الصداقبا

عوض يسمى يف عقد النكاح أو بعده وكذا ما أحلق به كالوطء بشبه كاليت يتنب أهنا : الصداق 
أخته من الرضاع ، أي يسمى يف عقد النكاح ، أو يسمى بعده وهذا يف النكاح الذي مل يسم فيه 



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( نكاحكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4130

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

66 

 يعني بدروس موقع (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 : ل وقـا تـوا النساء صدقاتهن نحلة آو  : قـال تعـالى مهر ، والصداق مشروع باإلمجاع 
 .، واألحاديث يف ذلك كثرية يأيت ذكر شيء منها وآتوهن أجورهن 

 [ ه  يف  تخف   سن  ي  : ] قوله  
 .رواه أبو داود بإسناٍد صحيح( خير الصداق أيسره : )  لقول النبي أي ختفيف املهر 

 [د ق  في الع   ه  يت  سم  وت  : ] قوله  
، (  التمس ولو خاتمًا من حديد) نفسها  خلاطب الواهبة فيسن تسميته يف العقد لقول النيب 

وال يشرتط ذلك ، فلو نكحها ومل يسم  لا مهرًا فالنكاح صحيح ، أي مع ثبوت املهر لكنه مل 
نكاح يسم  لا أي مل يفرض وحيدد قدره ، لكنه نكاح على مهر كما يقع يف بعض البالد من اإل

ال جناح عليكم إن طلقتم النساء  : الى قال تععلى مهر لكنهم ال يذكرون قدره حياء ، وكذا 
، وال طالق إال بعد عقد فعلى ذلك تسمية الصداق  ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 

التمس ولو خاتماً  : )كما في قوله وألمره كذلك  يف العقد مستحبة قطعاً للنزاع ولفعل النيب 
 (.من حديث 

 [من أربعمائة درهم إلى خمسمائة : ] قوله  
أال ال تغالوا يف "  : ملا ثبت يف سنن أيب داود والرتمدي والنسائي بإسناٍد صحيح عن عمر قال

 ص د ق النساء فإهنا لو كانت مكرمة يف الدنيا أو تقوى عند اهلل عز وجل لكان أوالكم هبا النيب 
، أي تزيد " امرأة من نسائه وال أصدقت امرأة من بناته إال ثنيت عشرة أوقية  صدق النيب أما 

كان : " على أربع مائة درهم بشيء يسري ، وقالت عائشة رضي اهلل عنها كما يف صحيح مسلم 
( ال ) : فقال الراويأتدري ما النش ؟ : صداق النبي ألزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشَّا قالت 

فاملستحب "  ألزواجه  نصف أوقية فتلك خمس مائة درهم فهذا صداق النبي  : فقالت 
 صدق النساء أن تكون يسرية ، وأما ما روي من إنكار املرأة على عمر ملا هنى عن املغاالة ، يف

 : فاستدلت عليه باآلية
  أو آتيتم إحداهن قنطارًا  فإنه ال يصح فقد رواه البيهقي بإسناٍد منقطع ، فاملستحب من

صحيح ، أن أم حبيبة مات أربعمائة إىل مخسمائة فإن زاد فال بأس فقد روى أبو داود بإسناٍد 
وأمهرها عنه أربعة آالف  عنها زوجها عبداهلل بن جحش يف احلبشة فزوجها النجاشي النيب 

 .سنةحدرهم وبعثها مع شرحبيل بن 
 [ لَّ ق   مهراً وإن   صحَّ  ةً ر  ج  ثمناً أو أ   حَّ وكل ما ص  : ] قوله  
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 .كل ما صح مثناً ملبيع من عني أو دين أو منفعة
 .درهم ودينار ك: من عني 
 .سواء كان مؤجالً أو حاضراً : أو دين 

 .فهذا جائز" على أن أعمل لكم سنة " : كأن يقول : أو منفعة 
قال فسواء كان عيناً أو ديناً أو منفعة معلومة قياسًا على البيع واإلجارة جبامع أن كليهما عوض ، 

، فهذا   حجج جرني ثمانــيإني أريد أن أنكحـك إحـدى ابنتي هاتين على أن تأ : تعالى 
من باب اإلنكاح باملنفعة ، فكل ما صح مثنًا ملبيع أو أجرة ، ـ وتقدمت شروط الثمن وشروط 
األجرة ـ فإنه يصح مهرًا ولو قل أي ولو كان درمهًا ولو كان دينارًا ولو كان خامتًا من حديد ولذا 

الرمحن بن  الصحيحني أن عبد، وثبت يف (  التمس ولو خاتمًا من حديد: )  قال النيب 
بارك اهلل عليك ، ) : إين تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال : "  عوف قال للنيب 
 .، فإن قل فذلك جائز"  (أولم ولو بشاة 

بل : إذن ال حد ألقله فما يصدق عليه أنه مثن أو أجرة فإنه يصح مهراً ، وقال املالكية واألحناف 
، فهذا قياس خيالف النص فال اعتبار به ، " به اليد جبامع استباحة العضو  ال يصح إال مما تقطع

وقد تقدم قوله التمس ولو خامتًا من حديد ، وعلى ذلك أقل املهر عند املالكية ربع دينار ، وعند 
أال مهر أقل من عشرة : ) األحناف عشرة دراهم ، وقد روى الدارقطين بإسناٍد ضعيف جدًا 

 .( دراهم 
ولذا من أنه ال أقل للمهر كما أنه ال حد ألكثره ، : ما ذهب إليه الشافعي واحلنابلة  اجحفالر  

، والقنطار الشيء الكثري الوافر من الذهب ، وهذه  أو آتيتم إحداهن قنطارًا  : قال تعالى 
از فضالً اآلية ال يستدل هبا على استحباب املغاالة ، وإمنا فيها اإلخبار واإلخبار ال يدل على اجلو 

 .عن استحباب ذلك ، إذن ال حد ألقله وال حد ألكثره
 [ حَّ ص  ي   م  آٍن ل  ر  قـ   يم  عل  ا ت  ه  قـ  د  وإن أص  : ] قوله  

فال يصح أن يكون صداقها تعليمها القرآن وهذه املسألة تقدم ذكرها ، وهي هل جيوز أخذ األجرة 
 على تعليم القرآن ؟

 .هنا كذلك مينعون من ذلك مهراً فاألحناف واحلنابلة مينعون من ذلك ، و 
والشافعية واملالكية جييزون أخذ األجرة على القرآن ، وجييزون هنا أيضاً أن يكون عوضاً عن الزواج  

 .( ملكتكها بما معك من القرآن : )  بقول النبي ، ويستدلون 
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تاج ، فهذا كذلك يف املسألة السابقة جواز أخذ األجرة على تعليم القرآن للمح الراجحوتقدم أن  
 ،كان حمتاجًا ولذا أمره(ملكتكها بما معك من القرآن ) : قال له النبي  ، والرجل الذي 

 .أن يلتمس ولو خامتاً من حديد ومل جيد ذلك ، فدل على أن ذلك خمصوص باحملتاج النيب 
 [وم ل  ع  م   احٍ ب  م   رٍ ع  ش  و   وأدبٍ  قهٍ بل ف  : ] قوله  

ة عليه جائز ، فيجوز أن يكون صداقًا ، وهكذا سائر العلوم الدينية فهذا جائز ألن أخذ األجر 
 .فان طلقها قبل الدخول فعليه نصف األجرة . والدنيوية
 
 

 [ا ه  ل  ث  م   ر  ه  ا م  ه  ل  و   صحَّ ي   م  ا ل  ه  ت  رَّ ض   ق  ال  ا ط  ه  قـ  د  أص   وإن  : ] قوله  
ال : )  في قوله الشرع  إذا قال صداقك أن أطلق ضرتك ، فال يصح ذلك ألن هذا حمرم يف

عوضي يف النكاح طالق ضريت ، فهذا حمرم ، : ، أو هي قالت له  (تسأل المرأة طالق أختها 
ال تنكح المرأة : ) ، وفي المسند بإسناٍد ضعيف  لنهي النبي وعليه فال يصح هذا مهرًا 

مذهب مجهور  ، وعليه فلها مهر مثلها يف ويشهد له ما تقدم في الصحيحين( ختها أبطالق 
أن لا قدر مهر الضرة ، قال : بن عقيل من احلنابلة اأهل العلم وذلك لفساد التسمية ، وقال 

ولو قيل ببطالن النكاح مل " : شيخ اإلسالم كما يف اإلختيارات وهذا أجود ، وقال أيضاً رمحه اهلل 
 " يبعد 

 . ما ذهب إليه اجلمهور لفساد التسمية  والراجح 
 [ ل  ث  م  ال   ر  ه  م   ب  ج  ى و  مَّ س  م  ال   ل  ط  ى ب  ت  وم  : ] قوله  

 .إذا بطل املسمى يف العقد جلهالته أو لعدم ماليته أو لكونه مغصوباً فيجب مهر املثل 
 .مثال ما كان فاسداً جلهالته كأن يصدقها عبداً من غري أن يصفه أو يعينه  
رمًا كخمر وحنو ذلك كما تقدم مما يقع أن يصدقها شيئًا حم: ومثال ما كان  فاسدًا لعدم ماليته  

 .وغريهم ، فهذا املهر فاسد فيجب لا مهر املثل عند اجلمهور . …يف نكاح النصارى 
 .ألنه أقرب للمماثلة  أظهروعنه جيب مثله خالً وهو  
كأن يقول لك هذه الدار ، وتكون هذه الدار مغصوبة ، : ومثال ما كان فاسدًا لكونه مغصوبًا  

لا مهر املثل يوم التسمية ألن العقد وقع على التسمية ، واختار شيخ اإلسالم فيما إذا   فحينئذٍ 
كان فساده لكونه مغصوباً ، أهنا يكون لا مثل املغصوب أو قيمته ، وهذا ظاهر ، وذلك ألهنا قد 
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ية به رضيت هبذا املغصوب وهذا مياثله أو يساويه يف القيمة ، خبالف مهر املثل فقد ال تكون  راض
 .وهو القول الراجح. وهو أيضاً قد ال يكون راضياً به

وأما إذا كان جمهواًل ، فاملذهب أن اجلهل إن كان يسرياً فإن الثابت هو هذا املهر الذي قد حدد  
 .وعني ألن جهالته يسرية كعبد من عبيده فيخرج بالقرعة 

ار من الدور اليت أملكها ، ومل لك د لك أرض من األراضي اليت أملكها أو: لو قال : مثال ذلك 
يعني لا الدار فإنه ميكن التعني بالقرعة ، فهنا اجلهل يسري ألنه ميكن تعينه بالقرعة ، هذا هو 

 :أصح الوجهني يف مذهب اإلمام أمحد وإن كان اجلهل غري يسري ، فهنا خالف يف املذهب 
 .أنه جيب مهر املثل مطلقاً : فاملشهور يف املذهب  .1
إن كان اجملهول ال تزيد جهالته على جهالة مهر املثل صح ، مثال ذلك إذا : قاضي من احلنابلة واختار ال .2

صداقك دار  ، فيمكن أن حندد هذه الدار بأن نعلها الدار الوسط أو الالئقة مبثلها عرفاً وحنو ذلك ، "  : قال
هالة مهر املثل فإن هذا املهر يفسد فهنا اجلهالة أيسر من جهالة مهر املثل أما إذا كانت جهالته أكثر من ج

 .ويثبت مهر املثل
لك قمح وال يذكر قدره  فهذا جهالته أشد من جهالة مهر املثل فال يصح وجيب  :مثال ذلك 

، وذلك ألنه أقرب للرضى من الطرفني كليهما ، وعليه فما  القول األرجحمهر املثل ، وهذا هو 
ن املهر جمهواًل وجهالته ال تزيد على جهالة مهر املثل فيقال إذا كا.  الراجحاختاره القاضي هو 

لك قمح أو : فإن هذا املهر يصح وتزال جهالته بأن يوضع الوسط ، فأما إن كان يزيد كأن يقول 
غري ذلك مما ال ميكن حتديده ، وجهالته أعسر من جهالة مهر املثل فإن هذا املهر يفسد وجيب 

 .حينئذ مهر املثل
 فصل

 [ اً وألفين إن كان ميتاً يّ ا ح  وه  ب  أ   ان  فاً إن ك  ل  ا أ  ه  قـ  د  ن أص  إو : ] قوله  
نه ال فيجب مهر املثل لفساد التسمية ، فهنا التسمية فاسدة يف املشهور يف املذهب ، وذلك أل

 .نه ال غرض له يف موت أبيها يعلم أبوها حي أو ميت ، و أل
: " لفاً من ألفني معلومة ، ألنه قالوذلك ألن أأن املهر يثبت على ما شرط ، : وعن اإلمام أمحد  

 معلومةفلها ألف حيث كان أبوها حيًا أو ميتًا ، وحينئذ فألف " إن كان أبوها ميتًا فلها ألفان 
وإمنا األلف األخرى موقوفة على شرط فإن ثبت هذا الشرط كانت زيادة يف صداقها وهذا ال 

، فليس املهر كله جمهواًل ؛ بل ألف  معلومة وألف  هي حمذور فيه ، واجلهالة هنا تؤول إىل العلم 
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اليت فيها اجلهالة ، مث إهنا قد علقت بشرط إن وجد هذا الشرط فهي لا فيكون ذلك زيادة يف 
فليس يف مثل هذا حمذور ، ولا غرض يف ذلك كنفقة األب  األصح مهرها ، وهذا القول هو

 .ر  ن كان حيا مبا يغنيها عن زيادة املهإعليها 
 [ىمَّ س  م  ال  ب   يصح   فٍ ل  أ  ب   ن  ك  أو لم ت   ين  ف  ل  أ  ب   ةٌ ج  و  ز   وعلى إن كان لي  : ] قوله  

صح ، والفرق : إن كانت ل زوجة فمهرك ألفان ، وإن مل تكن فمهرك ألف ، قال هنا: إذا قال 
، وعلى بني املسألتني أن املسألة األوىل ال غرض له فيها وهنا للمرأة يف ذلك غرض ومصلحة 

 .ترجيح القول املتقدم يف املسألة السابقة فال تشكل هذه املسألة
 

 [ حَّ ص   ه  ض  ع  أو بـ   اق  د  الصَّ  ل  جَّ وإذا أ  : ] قوله  
ة ومخسة آالف لك  مخسة آالف حال  : لك عشرة آالف إىل سنة أو قال : إذا أجل الصداق فقال 

 -أي املهر ومثن املبيع  -امع أن كليهمامؤجلة إىل سنة ، فإن هذا التأجيل يصح كثمن املبيع جب
املسلمون ) : عوض يف معاوضة صحيحة سواء كان هذا التأجيل للمهر كله أو لبعضه حلديث 

 ( .على شروطهم 
 [فإن ع يَّن أجالً : ] قوله  

لك كذا إىل سنة أو سنتني أو مخس سنوات فإنه يتعني ، فيجب عليه أن يعطيها هذا : كأن يقول 
 .حل األجل املعني املهر إذا

 [ ة  ق  ر  ف  ال   ه  ل  ح  م  وإال ف  : ] قوله  
إذا مل يعني له أجاًل فمحله الفرقة ، سواء كانت الفرقة عن بينونة أو كانت مبوت ، هذا هو 

 أجالً فيكون لا مهر املثل لعدم بيان احملل الذي إذا مل يعني  : املشهور يف املذهب ، وقال الشافعية 
بل يبطل التأجيل : ذه املرأة مهرها املؤجل فتفسد التسمية ، وقال األحنافجيب فيه إعطاء ه

 .ة وجتب حال  
ما ذهب إليه احلنابلة وهو اختيار شيخ اإلسالم  والراجحوهي ثالث روايات عن اإلمام أمحد ،  

أنه جيب بالطالق  -فيما إذا كان املهر مؤجاًل   -وذلك ألن العرف يقضي بذلك ، فإن العرف
ئن ، فإذا أباهنا أعطاها مهرها املؤجل ، أو باملوت فإذا ماتت فإنه يكون من إرثها ، وعليه فإذا البا

عدهتا فال جيب أن يعطيها هذا املهر ، أي ال حيل بالطالق الرجعي  طلقها طالقاً رجعياً ومل تنقض  
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ي يقضي به ، وإمنا حيل بالطالق البائن أو غريه من الفسوخ كاخللع وغري ذلك ، وهذا هو الذ
 .العرف

 [ل  ث  الم   ر  ه  م   ب  ج  و   ه  و  ح  يراً ون  ز  ن  وباً أو خ  غص  ا ماالً م  ه  قـ  وإن أصد  : ] قوله  
 هذه املسألة تقدمت يف الدرس السابق ،وجيب عليه أقرب احليوانات مماثلة للخنزير كالبقر على

 .، واملذهب جيب عليه مهر املثل  الراجح
ه  بين أر   ت  ر  يـ  يباً خ  ع  م   احب  وإن وجدت الم  : ] قوله    [ ه  ت  يم  ق  و   ش 

إذا أصدقها شيئاً من العبيد أو شيئاً من احليوان أو غري ذلك من األموال فوجدته معيباً فتخري املرأة 
ماً وإال فاملثل ، فلها أن ترد هذا املعيب وتأخذ قيمته إن كان مقوماً بني األرش والقيمة إن كان مقو  

م هذا الشيء معيبًا ويقوم صحيحًا ، ليًا ، واخليار اآلخر أن تأخذ األرش  فيقو  أو مثله إن كان مث
، وبني النكاح هنا ، فإن -و قد تقدم أال أرش فيه  –والفارق بينهما هو األرش ، وفرق بني البيع 

البيع ميكنه أن يرجع السلعة ، وأما هنا فإنه قد تعذر رد املعوض ألننا نصحح النكاح وقد استباح 
 .بضعها

 [ة ي  م  س  التَّ  ت  حَّ ا ص  يه  ب  أل   فٍ ل  ا وأ  ه  ل   فٍ ل  ى أ  ل  جها ع  زوَّ وإن ت  : ] قوله  
أنت : )  لقول النبي مهرها ألف ل وألف لا ، فهذا صحيح : إذا قال األب يف النكاح 

 (.ومالك ألبيك 
 [ب لهما خول وبعد القبض رجع باأللف وال شيء على األقبل الد   لق  طَّ فلو   : ] قوله 

إذا طلق املرأة قبل الدخول وكان قد أعطاها ألفًا لا وألفًا ألبيها ، وبالطالق ال يكون للمرأة إال 
نصف املهر فحينئٍذ ال جيب على الزوج إال ألف ، فريجع باأللف إىل الزوجة وأما األب فقد أخذ 

: " مجيعه كأن يقول ، وعليه فإذا كان املال لألب ( أنت ومالك ألبيك : )  لقوله ما أخذ 
 .مث طلق املرأة قبل الدخول وبعد قبض املائة ألف"ابنيت على أن يكون ل مائة ألف أزوجك 

 .أن الزوج يرجع إىل الزوجة وال يرجع إىل األب : فاملذهب 
أما يف املسألة األوىل فهذا فيه قوة ، وأما هنا فإن املرأة أصبحت غارمة ، والذي يرتجح كما قال  

أنه يرجع إىل  -وهو الوجه الثاين يف املذهب  - الصحيحهو و : بد الرمحن بن سعدي الشيخ ع
، وأن الزوج إذا  الراجحمن قبض املهر ، أي سواء كان القابض هو الول أو املرأة ، وهذا هو 

أقبض األب املهر وكان األب قد اشرتطه لنفسه أو اشرتط النصف لنفسه فإنه يرجع إىل األب ألنه 
 .ض هو القاب
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وهو وجه يف املذهب وهو  هذا هو األظهراليت قبضت فإنه يرجع إليها ، هي وإن كانت الزوجة  
مهرها ألف درهم مث : اختيار الشيخ عبدالرمحن بن سعدي ، أما لو طلقها قبل القبض كأن يقول 

طلق قبل أن تقبض فحينئٍذ يدفع النصف وهو مخسمائة درهم وحينئٍذ لألب أن يأخذها كلها أو 
ولألب قبض ، (أنت ومالك ألبيك: )  قوله ما شاء منها بالشروط اليت تقدم ذكرها عند 

صداق ابنته احملجور عليها ل الكبرية الرشيدة ولو بكر إال بإذهنا ألهنا املتصرفة يف مالا فال يربأ 
 .الزوج فإن غرم رجع على األب 

وجلواز متلكه بشروطه وهو مذهب أيب أنه يقبضه بغري إذهنا مطلقًا للعرف : وعن اإلمام أمحد  
 .حنيفة 

 
 [ا ه  ى ل  مَّ س  الم   ل  ك  ب ف  األ   ير  غ  ذلك ل   ط  ر  ولو ش  : ] قوله  

أتزوج أختك على أن يكون لك كذا وكذا ولا كذا وكذا ، فاملسمى كله للمرأة ، وذلك : إذا قال 
غريهم سوى األب مااًل ،  ألنه عوض على بضعها والشرط باطل هنا ، فإذا شرط األخ أو اجلد أو

فإن هذا املال يدخل يف مهر موليته وليس له منه شيء ألن ذلك عوض على بضعها فهو مستحق 
علي عشرة : لا دون غريها ، وعليه فهذا الشرط شرط باطل ويكون املسمى كله للمرأة فإذا قال 

املذكور املسمى كله آالف لك وعشرة آالف لا ، فيكون مهرها عشرين ألفًا ، ألن هذا املال 
أنت ومالك : )  لقوله عوض لبضعها فكانت هي املستحق له ، وأما األب فله حكم آخر 

إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على  : وقول اهلل تعاىل يف شرع من قبلنا  (ألبيك 
 .، فمهرها هنا منفعة لألب أن تأجرني ثماني حجج 

 [ وإن كر هت باً بدون مهر مثلها صحَّ ي  ثـ   لو  و   ه  نت  ج ب  زوَّ  ن  م  و  : ] قوله  
لقوله فيصح هذا ، وذلك . إذا كان مهر مثيالهتا عشرة آالف درهم ، فزوجها خبمسة آالف درهم

  ( : أنت ومالك ألبيك)  وألنه إذا جاز أن يشرط املهر لنفسه كله فأوىل من ذلك أنه جيوز ،
بتقييد ذلك بأال يكون يف ذلك إضرار هبا فإن يف ذلك له أن يزوجها بدون مهر مثلها ، ولو قيل 

، ألن  قوة ، كما تقدم يف شروط جواز أخذ الوالد من مال ولده، فإن كان يضر هبا فال يتبني هذا
 . األب إمنا جيوز له أن يأخذ من مال ولده باملعروف حيث ال ضرر، وأما إن كان هناك ضرر فال

 [ حَّ بإذنها ص   ه  ر  يـ  غ   جها به ولي  وإن زوَّ : ] قوله  
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إذا زوجها جدها أو أخوها بعشرة آالف درهم ومهر مثيالهتا عشرون ألفًا وكان ذلك بإذهنا 
 .ورضاها فال بأس ألهنا قد أسقطت حقها بنفسها

 [ ل  ث  الم   هر  م  ف   ن  أذ  م ت  وإن ل  : ] قوله  
فيجب على الزوج مهر املثل فإن زوج األخ األخت خبمسني ألفاً ومهر مثيالهتا مائة ألف ومل تأذن 

 .، ألنه عوض بضعها ومل تأذن بإسقاطه على املذهب
أنه جيب على الول وال  : " واختار شيخ اإلسالم وهو نص اإلمام أمحد وصوبه صاحب اإلنصاف

، فكما أن الوكيل يضمن إن باع بثمن  ، ألن هذا الول كالوكيل يف البيعأظهر، وهو "  يلزم الزوج
، فعلى ذلك الول هو الذي جيب عليه أن يكمل لا  املثل فكذلك الول يف النكاحأنقص من مثن 

 .مهرها إال أن ترضى
 [  ج  و  الزَّ  ة  مَّ في ذ   حَّ أو أكثر ص   ل  ث  الم   الصغير بمهر   ابنه   ج  إن زوَّ و : ] قوله  

إنه يصح ألن إذا كان له ابن صغري ولذا االبن مال فزوجه مبهر املثل أو بأكثر من مهر املثل ف
األب أعلم مبصلحته فقد يكون يف زيادة املهر مصلحة له، وجيب يف ذمة االبن ألن العقد له ، 

 و المذهب الراجح:والقول الثاين ال يتزوج له بأكثر من مهر املثل وهو قول القاضي ، قلت 
 .؛ألن تصرف األب ملحوظ فيه املصلحة 

 [األب  نه  م  ض  ي   م  راً ل  عس  وإن كان م  : ] قوله  
 .، ألنه نائب عنه فال يلزمه ما مل يلتزمه ، مل يضمنه األب إذا كان هذا االبن معسراً ال مال له

فإن األب  ، أنه جيب عليه للعرف ، وهذا حيث كان العرف يدل على ذلك : وعن اإلمام أمحد
 .يضمن عرفاً ابنه الذي زوجه وهو معسر 

وهي  ، لًة وهذا يرجع إىل مسألة يأيت البحث فيهاأنه جيب على األب أصا: وعن اإلمام أمحد  
 . أنه من النفقة الواجبة والراجحهل انكاح االبن من النفقة الواجبة أم ال ؟ 

 فصل
 [ا بالعقد ه  اقـ  د  المرأة ص   ك  وتمل  : ] قوله  

عقد ، ، قياساً على البيع ، فكما أن مثن املبيع وهو عوض السلعة ميلك بال متلك املرأة مهرها بالعقد
ألن  والراجح المذهبفكذلك املهر وهو عوض بضعها ميلك بالعقد وعنه ال متلك إال نصفه 

 .األصل استقراره 
 [ن قبل القبض يَّ ع  الم   ولها نماء  : ] قوله  
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 .فلها مناء املهر املعني 
 . فهذا الصداق معني" لك خنل هذا البستان صداقاً : "  كأن يقول: املعني 

اؤه املعني ، فإذا منت هذه النخالت وأمثرت وأنتجت خناًل فإن هذا النماء من فقبل القبض لا من
 .الثمر وغريه يكون لا

 [  ه  د  ض  ه ب  د  ض  و  : ] قوله  
: " أي ضد املعني وهو ما كان يف الذمة بضده يف احلكم  مناؤه ال متلكه املرأة ، واملبهم كأن يقول 

ماء ألنه مل يعني والضمان كذلك ، فهناك عليها ، فليس لا الن"لك عشر خنالت من خنلي 
الضمان ولذا كان النماء لا وهنا الضمان على الزوج ولذا فالنماء له ، وهذه املسائل كمسائل 

 .البيع يف القبض ، وقد تقدم ذكر مسائل القبض يف البيع وهنا كذلك
 [وإن تلف فمن ضمانها إال أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه : ] قوله  

إذا تلف املهر أي املعني فإنه يكون من ضماهنا إال أن مينعها زوجها من القبض فإذا تلف فإن  
الضمان يكون عليه ألنه قد منعها أن تقبضه فأشبه الغاصب ، هذا فيما يشرتط فيه القبض ، وأما 

 .ما ال يشرتط فيه القبض فال فرق ما بني قبل القبض وبعده
 [ ه  وعليها زكات   فيه ف  ولها التصر  : ] قوله  

فلها التصرف يف صداقها ألنه ملك لا ، كما أن عليها زكاته وذلك ألنه مالا فهو مال فيدخل يف 
، وهو مال لا فوجبت الزكاة عليها ، فيجب  خذ من أموالهم صدقة  : قوله تعالى عموم 

لك عشر خنالت ، وهي :  " عليها أن تزكي املعني ، وجيب أن تزكي املبهم من تعيينه ، فإذا قال
، فإن عليها "لك كذا وكذا من الدراهم : " ، فتزكي عليها إذا أمثرت ، وإذا قال "هذه النخالت 

ومل يعني لا ، " لك أربعون شاة من شياهي : " أن تزكيها إذا مضى عليها احلول ، وأما إن قال
 .فهذا يف الذمة فال تزكيه حىت يعينه لا

 [ماً ك  خول أو الخلوة فله نصفه ح  ل الد  ب  قـ   ق  لَّ وإن ط  : ] قوله  
أي قهرًا كاإلرث ، فليس راجعًا إىل إرادته واختياره فهو ماله فالطالق سبب لنقل امللك ، فإذا 

 : قال تعالى طلق الرجل امرأته قبل الدخول هبا وقد مسى لا صداقاً ، فلها نصفه وله النصف 
  ضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إال أن وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فر

، فله هو أن يعفو ولا هي  يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وإن تعفوا أقرب للتقوى 
" أنا ال أريد شيئًا منه : "  أن تعفو فلكٍل منهما العفو عن صاحبه ، فللزوجة أن تعفو فتقول
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؛ ألن من ليس كذلك ال يصح  تصرففلكل واحٍد منهما له أن يعفو بشرط أن يكون جائز  ال
إال أن يعفون أو يعفو الذي  : قوله تعالى تصرفه ، ودليل جواز العفو وأن لكل منهما العفو 

وليس للول أن يعفو عن مواله ذكراً كان املوىل أو أنثى ، فليس لول الزوج  بيده عقدة النكاح 
ل للمرأة فلم ميلك غريها هبته وال إسقاطه أن يعفو وليس لول الزوجة أن يعفو وذلك ألن املهر ما

، وول الزوج كذلك ، فهو مال له وقد دخل يف ملكه كاإلرث فليس -هذا يف ول الزوجة  –
، وألنه ال مصلحة له يف ذلك ، فليس لول احملجور عليه أن  ألحٍد أن يتصرف هببته وال إسقاطه

ه يف هذا اإلسقاط بل هو ضرر حمض ؛ وذلك ألنه ال مصلحة ل يسقط النصف الذي وجب ملواله
،  ، وول الزوجة ال ميلك إسقاط هذا املهر املستحق لا ألنه مال لا فليس ألحد أن يتصرف فيه

هذا إن كانت رشيدة ، وكذلك إن كانت غري رشيدة ألن الول ال جيوز له أن يتصرف مبا ليست 
أن يعفون أو يعفو الذي بيده إال  : قوله تعالى فيه مصلحة ، وقد اختلف أهل العلم يف 

 ، هل الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أو الولي ؟ عقدة النكاح 
 .فمن قال هو الزوج قال بالقول الـذي تقدم ذكره وهو مذهب اجلمهور ومنهم احلنابلة -1
فإنه جييز للول أن يسقط نصف مهر املرأة ،  –وهو مذهب املالكية  -ومن قال هو الول  -2

املالكية أن للول سواء كان أخًا أو عمًا أو ابن عم أو غريه له أن يسقط ما استحقته  فمذهب
، ويفسرون هذه اآلية بالول ، فهو الذي بيده عقدة النكاح وذلك ألن  املرأة بطالقها قبل الدخول

 .الزوج ال ميلك عقدة النكاح بعد طالقها
نه هو الذي بيده عقدة أد بذلك الزوج و وأن املرا أرجح -وهو مذهب اجلمهور -والقول األول 

النكاح ، وأن املراد بالنكاح هو النكاح األول الذي وجب له املهر وهو قول علي بن أيب طالب ، 
 .وال يصح  وقد روي مرفوعاً إىل النيب 

واحلديث ال يصح مرفوعاً فإن إسناده  ، ( ة النكاحقدع   ي  ول  : ) قال  أن النبي ويف الدارقطين  
يف ، لكنه صحيح موقوفًا على علي بن أيب طالب ، كما روى ذلك ابن أيب شيبة بإسناد ضع

صحيح ورجح هذا القول ابن جرير يف تفسريه ، ويرجح هذا القول ما تقدم من التعليل املذكور 
وهو أن املهر مال للمرأة فلم ميلك غريها إسقاطه فإن يف ذلك تعٍد على حقها ، وألنه قال بعد 

وليس هذا أقرب للتقوى ، فليس حرمان املرأة من نصف  وإن تعفو أقرب للتقوى  : ذلك 
مهرها الثابت لا بالطالق قبل الدخول ليس هو بأقرب للتقوى ، بل األقرب للتقوى أن تعطى 

 . حقها وأال حترمه إال برضا منها وإسقاط
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يأخذ من مالا ما شاء وهو ألنه بيده عقدة النكاح وإمنا ألن له أن  وعنه أن األب له العفو ال
 .وهو املذهب يف الصغرية  وهو الراجحاختيار شيخ اإلسالم 

 :مسألة 
املذهب أن املرأة إذا أبرأته من صداقها أو وهبته له مث طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه ؛ ألنه 

 .عاد إليه بعقد مستأنف فال مينع استحقاق النصف بالطالق 
 أصحوهو ب مالك وأيب حنيفة وهو قول الشافعي ألن الصداق عاد إليه ال يرجع وهو مذه: وعنه 
   . 

 
 [ دون نمائه المنفصل : ] قوله  

مث أنتجت هذه الشياه ، وقبل الدخول  –فإهنا متلك ذلك بالعقد  -إذا أصدقها أربعني شاة مثاًل 
خنلة مثاًل مث  طلقها، فإن النتاج يكون للمرأة ويرجع بعشرين شاة ، كذلك إذا أصدقها عشرين
، ومناء امللك  طلقها قبل الدخول ؛ فالثمر لا وله نصف هذه النخالت وذلك ألنه مناء ملكها

 .ملالك
 [ه ائ  م  قيمته دون ن   ف  ص  ن   ه  ل   ل  ص  تَّ وفي الم  : ] قوله  

يف خنل أو غري ذلك فله نصف قيمته  رب ٍ أو غري ذلك ، أو ك   يف عبدٍ  نٍ م  أما النماء املتصل كس  
ويعطي نصف  -يقوم يف يوم الصداق  -م هذا  الشيء الذي قد منا منوا متصاًل دون منائه ، فيقو  ب

 .وكانت رشيدة فذلك جائز" رضى أن أعطيه النصف بنمائه أأنا : "  ، وإن قالت القيمة
 [قولهأو فيما يستقر به ف ه  ن  ي  داق أو ع  الصَّ  در  ا في ق  م  ه  تـ  وإن اختلف الزوجان أو ورثـ  ] :قوله  

قد أمهرين :  إذا اختلف الزوجان أو ورثهما أو وليامها إذا اختلفوا يف قدر الصداق فقالت املرأة
مهرهتا مخسة آالف فالقول قول الزوج ألنه منكر ، فإنه ينكر هذه أبل :  عشرة آلف ، وقال

مل تكن هناك  اخلمسة آالف الزائدة ، واملنكر القول قوله مع ميينه واألصل براءة ذمته ، وهذا حيث
بل أصدقين هذه : " وقالت" أصدقتها هذه الدار : "  بينة ، كذلك إذا اختلفوا يف عينه كأن يقول

، فالقول قول الزوج ألنه منكر واألصل براءة الذمة ، وكذلك إذا اختلفوا فيما " الدار األخرى 
فهنا القول قوله ألنه  "بل دخل يب : "  فتقول" أنا مل أدخل هبا : "  يستقر به املهر كأن يقول

منكر واألصل براءة الذمة ، وهذا كله حيث أنه مل يعارض هذا األصل ما هو أقوى منه ، فلو 
جرت العادة مبا يدل على عدم صدقه فإن القول قولا كأن يكون ذلك بعد إعالن النكاح ، فإذا 
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 ن النساء الاليت يرغب مبثلهنأصدقين أربعني ألفاً وهي م : جرت العادة أن املهر أربعني ألفاً فقالت
 بل أصدقتها عشرة آالف فالقول قولا ألن العادة جارية مبا قالت وهذا أقوى من األصل : وقال، 
. 
إذن األصل أن القول قول الزوج ألنه منكر واألصل براءة ذمته ، ولكن لو جرت العادة مبا قالت  

 .هااملرأة أو دلت القرائن على قولا فالقول قولا بيمين
لكن لو قبضته مث تنصف بالطالق فقالت أعطيتين ألفًا وقال بل ألفني فالقول قولا ألهنا غارمة 

 . منكرة 
 

 [وفي قبضه فقولها : ] قوله  
، ومن كان األصل معه فالقول  إذا اختلفوا يف قبضه فالقول قولا ألن األصل عدم القبض

 .وألهنا منكرةً ،قوله
 :مسـألة 

 .، صداقاً يف السر وصداقاً يف العلن  إذا أصدقها صداقني
والزوج  -برضا املرأة  -اتفق ول املرأة : األخذ بالزائد مطلقًا ، وصورة هذه املسألة : فاملذهب 

نريد أن نامل الناس فنقول أربعني ، :  ، لكْن يف العلن قالوا على أن يكون مهر املرأة عشرة آالف
ك ابنيت إال مبائة ألف ، والناس يزوجون بعشرين ألفاً أنا ال أزوج:  وكذلك العكس، كأن يقول

قبلت ويتفقان على ذلك ويعقدان العقد يف السر على ذلك ، وأما يف العلن : فيقول اآلخر
فيكتبان ويتفقان على أنه عشرين ألفاً ، فاملذهب على أنه يؤخذ بالزائد مطلقاً سواء كان الزائد هو 

 .السر أو العلن 
ئد هو صداق السر فذلك ألنه قد وجب به فقد تعاقدا بالنكاح على ذلك، وكان أما إن كان الزا 

 .هذا هو الصداق الذي وقع عليه عقد النكاح فوجب به 
وإن كان الزائد يف العلن ؛ كأن يتفقا على عشرة آالف يف السر وعلى أربعني يف العلن ، فيجب  

ه ذلك وإن كان العقد هو ما يكون يف السر ، ، وذلك ألنه قد بدله لا فلزم الزائد وهو أربعون ألفا
 .هذا هو املشهور يف املذهب للتعليل املتقدم

واملشهور يف املذهب أنه يستحب الوفاء ألهنما قد اتفقا وتشارطا على شيء خيالف هذا الزائد أو 
أن على الزائد وظاهر األمر على أن ما يف العقد أقل من الزائد ، فيستحب ملن كان عليه الزائد 
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يويف ، فيستحب للمرأة إذا كان العقد يف السر على عشرة آالف ، ويف العلن على أربعني ألفًا ، 
 . فيستحب لا أن ترد عليه ثالثني ألفاً وال تأخذ إال العشرة آالف 

، وهو القول الثاين يف املذهب ، وصوبه صاحب اإلنصاف وهو القول  وجوب ذلك والصحيح
ني على شروطهم ، ولوجوب الوفاء بالعقود والعهود وهذا من العهد ، وذلك ألن املسلم الراجح

فول الزوجة قد تعهد له والزوجة كذلك ، وكذلك الزوج فإن املرأة مل تبح له بضعها إال على املهر 
 .الذي هو الزائد وإمنا اتفقا يف املهر على شيء يف الظاهر أقل من الزائد لعلة أخرى

 
 

 :مسألة 
ألنه ليس مما يتفق عليه وإن  ؛ ىل زوجته قبل العقد أو بعده هدايا فال يدخل ذلك يف املهر إذا أهدى الزوج إ

كان اإلعراض منه فال رجوع ، أو كانت الدايا  كانت قبل العقد ومل يوفوا له بالنكاح فإن ماتت قبل العقد أو
لدايا ترجع إليه وذلك ألن بعد العقد وحصلت فرقة اختيارية مسقطة للمهر كله كالفسخ بالعيب وحنوه فإن ا

هذه الداية هدية مشروطة ببقاء عقد النكاح ، وداللة احلال تدل على ذلك فهو مل يهد إال لذا السبب وهو 
ابقاء عقد النكاح حيث ومل ينكحوه أو حصلت فرقة اختيارية مسقطة للمهر فإنه حينئٍذ مل يتم مراده وال 

له ،  ىقد زال وحينئٍذ يرتتب على ذلك عدم السبب الذي قد أهدمقصوده وحينئٍذ يرجع له حقه ألن العقد 
وهذا هو املشهور يف املذهب لكن إن كان من قبله فال رجوع ألن زوال العقد ليس من قبلها فإن كان الفسخ 

 .يبقى معه املهر أو نصفه فتثبت معه الدية
 فصل

ــي  ] :قولــه ــتـ   ح  ص  ــال   يض  و  ف  ــب ض  ــالرَّ  ج  و  ز  ع ، بــأن يـ  ــج  م  ال   ه  ت ــابن   ل  ج  ــليـَّ و  المــرأة ل   ن  ذ  أ  ، أو ت ــ ة  ر  بـ  ــج  وَّ ز  يـ   ن  أ   اه  ا بــال ه 
 [رٍ ه  م  
 .تفويض بضع ، وتفويض مهر : اإلمهال ، فكأن املهر أمهل ملا مل يسّم وهو نوعان : التفويض يف اللغة  

ة لوليهـا أن يزوجهـا بـال مهـر ، فيكـون فهو أن يزوج الرجل ابنته اجملربة بال مهر ، أو تأذن امرأ:  فأما النوع األول
: املهر منفياً ، فهذا يصح كما قال املؤلـف ، فيكـون لـا مهـر نسـائها هـذا هـو مـذهب مجهـور الفقهـاء واسـتدلوا 

 .  ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة  : بقوله تعاىل 
أن ابن مسعود سـئل عـن رجـل تـزوج امـرأة ومل يفـرض لـا صـداقاً : يح وملا ثبت عند اخلمسة بإسناد صح: قالوا  

أي ال نقـص وال  -لا مثـل صـداق نسـائها الو كـْس والشـطط  : ) ومل يدخل هبا حىت مات فقال رضي اهلل عنه 
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ع بنـت و  رْ بـ ـيف  قضـى النـيب : " ، فقـام معقـل بـن سـنان األشـجعي  فقـال (، وعليها العدة ولا املـرياث -ظلم 
 . ، واحلديث مرفوع إىل النيب  ففرح هبا ابن مسعود " مثل ما قضيت  -منا إمرأةٍ -ق ش  وا

 .فهذا يدل على صحة تفويض البضع : قالوا 
والقول الثـاين يف املسـألة ، وهـو قـول يف مـذهب أمحـد واختـاره شـيخ اإلسـالم واختـاره مـن املتـأخرين الشـيخ عبـد  

:" إال مبهــر، واملهــر إمــا أن يكــون مســمى فيجــب املســمى كــأن يقــول أنــه ال يصــح النكــاح  : الــرمحن بــن ســعدي
، وإمــا أن يكــون مســكوتاً عنــه فيجــب مهــر املثــل ، فهــوا مســكوت عنــه  "نكحــت موليتــك علــى عشــرة آالف 

، وأمـا أن يكـون منفيـاً فـال ،  فليس مبنفي بـل قـد نكحهـا علـى مهـر لكنـه مل يفـرض لـا فيكـون لـا مهـر مثيالهتـا
وامرأة مؤمنة إن وهبـت  : قــوله تعالى ، ومن األدلة على ذلك  تاب اهلل تعاىل ولسنة نبيه وهو خمالف لك

نفسها للنبي إن أراد النبـي أن يسـتنكحها خالصـة لـك مـن دون المـؤمنين قـد علمنـا مـا فرضـنا علـيهم فـي 
محصـــنين غيـــر أن تبتغـــوا بـــأموالكم  : وأيضـــاً قولـــه تعـــالى ، -مـــا فرضـــنا مـــن املهـــور –، أي  أزواجهـــم 
الـتمس ولـو  : )حتـى قـال لـه مل يـبح الواهبـة نفسـها خلاطبهـا مـع فقـره الشـديد  ، ولـذا النـيب   مسـافحين

 .هو القول الراجحومل ينكحه بال مهر حىت أنكحه مبا معه من القرآن ، وهذا القول  ( خاتماً من حديد
 -أي مل يسـم-ملهـر مسـكوت عنـه ، فـاملهر مل يفـرض ، وإمنـا ا وأما األدلة املتقدمة فإنه ليس فيها أن املهـر منفـي

نكـاح الشـغار  وليس يف ذلك أنه منفي ، وعلى ذلك فتفويض البضع باطل فالنكاح باطل ،ولذا أبطـل النـيب 
 .-أي املهر منفي فيه  -لعدم املهر

 [ ا ، أو أجنبي  م  ه  أحد   بأن يزوجها على ما يشاء   ر  ه  م  ال   ويض  ف  تـ  و  : ] قوله  
أي علـى " أتزوجك على مـا شـئت مـن املهـر "  : و النوع الثاين من التفويض وهو تفويض املهر كأن يقولهذا ه
، أو " أرضــى بنكاحــك علــى أن يكــون ل مــن املهــر مــا شــئت  : "  ت الزوجــة مــن املهــر أو تقــول هــيائمــا شــ

فهنا قد فوض املهر وأمهل ، فهذا هو تفويض املهر "على ما شاء فالن : "  يفوضاه إىل أجنيب عنهما كأن يقول
 . فالنكاح صحيح وجيب مهر املثل  ومل يسم  

والفــرق بــني هــذه املســألة واملســألة الســابقة أن هــذه املســألة املهــر ثابــت وهــي ال ترضــى إال بــه ، فهــي إمنــا نكحتــه 
املســألة علــى مهــر لكــن هــذا املهــر جمهــول ، فلمــا كــان جمهــوالً كــان فاســداً وعليــه فيجــب لــا مهــر املثــل ، وأمــا 

 .السابقة فال مهر بل هو منفي
 [ولها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره : ] قوله  

 .أي حبسب ذلك باعتبار الزوجة ال الزوج : بقدره  
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ولا مهر نسائها فيقـدر  : ، هو الذي يقدر مهرها بالنظر إىل نسائها مث قال بعد ذلك -أي القاضي -فاحلاكم 
 .نظر إىل مهر نسائها احلاكم مهر املثل بال

أن مهــر نســائها هــو مهــر قريباهتــا مــن أبيهــا وأمهــا ، كــاألم والعمــة واخلالــة واألخــت وحنــو : واملشــهور يف املــذهب 
 .ذلك ، ويقدر املهر لا على حسب ما يكون لقريبتها املساوية لا مجاالً وماالً وسناً وعقالً وبكارًة وثيوبًة وأدباً 

ا املهر باعتبار ما فيها من الصفات بقطع النظر عن نسائها ، مبعىن ينظـر مـا فيهـا مـن بل يقدر ل:  وقال مالك 
 .الصفات من نسب ومجال وحنو ذلك فيقدر لا املهر حبسب ما فيها من الصفات

أنه يقـدر لـا املهـر بـالنظر إىل نسـائها مـن جهـة أبيهـا ال : وعن اإلمام أمحد وهو مذهب الشافعي واختاره املوفق 
هة أمها مع النظر إىل الصفات اليت تقدم ذكرها مبعىن ينظـر مـن جهـة األب كاألخـت والعمـة وعمـة األب من ج

، مث يقـدر لـا  وبنت األخ ، مث ينظر من يساويها يف مجالـا ومالـا وأدهبـا وعقلهـا وبكارهتـا أو ثيوبتهـا وحنـو ذلـك
 .وهذا القول هو أرجح هذه األقوالاملهر حبسب ذلك ، 

إليه اإلمام مالك ففيـه ضـعف، وذلـك ألن مـا ذكـره مـن الشـروط مـن مجـال وحنـوه يف املـرأة معتـرب يف أما ما ذهب 
هن واحد ، وال شك أن حسب املرأة له أثر بحس –القولني اآلخرين لكنهم قيدوه بنسائها وال شك أن نساءها 

ول الثالـث علـى القـول ورجحنـا القـ،  .. (…تـنكح المـرأة ألربـع لحسـبها : )  قال النبي يف املهر ولـذا 
ذلــك ألن احلســب إمنــا هــو معتــرب مــن جهــة األبــوة ال مــن جهــة ، األمومــة ألن أمهــا قــد ال تكــون مــن : األول 

حسبها فقد تكون أعلـى مـن عصـبتها نسـباً وقـد تكـون دوهنـن نسـباً، فجهـة األمومـة ال أثـر لـا هنـا ألن احلسـب 
ألقوال ما ذهب إليه الشـافعية وهـو روايـة عـن اإلمـام أمحـد فأرجح ا .إمنا يكون من جهة العصبة ال من جهة األم

مـع اعتبـار  -أي من قرابتهـا مـن جهـة األب  -أنه جيب أن يكون لا مهر نسائها من عصبتها  : واختاره املوفق
الصفات الثابتة يف املرأة من مال ومجال وأدب وعقل وبكارة أو ثيوبـة وحنـو ذلـك ، ويـدل علـى اعتبـار كوهنـا مـن 

قضـى بـذلك النـيب : "  وقول معقل بـن سـنان" لا مثل صداق نسائها : "  ا ما تقدم من قول ابن مسعودنسائه
 ." 

 [ از  ج  على م ف ر وٍض وإن تراضيا قبله : ] قوله  
 .فإذا تراضيا الزوجان على شيء من املهر قبل أن يقدره احلاكم ، فذلك لما وذلك ألنه حق لما فال يعدومها

 [ ه  ض  ر  فـ   ل  ب  قـ   ل  ث  مهر الم   ن  ا م  ه  اؤ  ر  إبـ   ح  ص  ي  و  : ] قوله  
، ألهنا  فحينئٍذ يسقط عنه"   قد أبرأته منه: "  فإذا أبرأته املرأة من املهر قبل أن يفرضه احلاكم وذلك كأن تقول  

 هي صاحبة احلق فذلك حقها وقد أبرأت زوجها منـه ، وقـد صـح النكـاح ألن املهـر لـيس مبنفـي ، لكـن لـو كـان
لو كان منفيـاً فكـذلك ، لكـن الصـحيح   –ويدخل هذا يف عموم عبارة املؤلف وهو املذهب أيضاً  –املهر منفياً 
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كمـــا تقـــدم أن املنفـــي باطـــل مـــن أصـــله ، ولـــو قبضـــت املهـــر مث وهبتـــه إيـــاه وكانـــت جـــائزة التصـــرف فيجـــوز بـــال 
 .خالف

 [مهر نسائها ومن مات منهما قبل اإلصابة والفرض ورثه اآلخر ولها : ] قوله  
فإنــه يرثــه اآلخــر  -أي قبــل اجلمــاع واخللــوة وقبــل أن يفــرض لــا صــداقاً  -فمــن مــات مــن الــزوجني قبــل اإلصــابة 

 .، وكان مل يسم لا صداقاً وقد مات قبل أن يدخل هبا(  فعليها العدة ولها الميراث: ) للحديث املتقدم 
 
 

 [ ه  ر  س  ع  زوجها و   ر  س  بقدر ي    ة  ع  تـ  وإن طلقها قبل الدخول فلها الم  : ] قوله  
لــا مهـراً أو مســى لــا مهــراً  وكـذلك مــن مل يســم   –بكســر الــواو  –ضــة أو املفو   –بفــتح الـواو  –ضــة إذا طلـق املفو  

 .فاسداً ، فإذا طلقها زوجها قبل الدخول فلها املتعة
مبهرهـا فـاملهر جمهـول ، قد نفـي مهرهـا حيـث كـان التفـويض يف بضـعها وحيـث مل يكـن يف بضـعها بـل : املفوضة 

لقولـه تعـالى وكذلك إذا مل يسم  لا مهراً ، فإذا طلقها زوجها قبل الدخول فلها املتعة بقدر يسـر زوجهـا وعسـره 
 :  ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضـة ومتعـوهن علـى الموسـع قـدره

مـا يـدل علـى فرضـيته ،   حقـاً  ، ويف قولـه  المحسـنين  وعلى المقتر قدره متاعـاً بـالمعروف حقـاً علـى
ما يدل على أن هذا املتاع يرجع فيـه إىل العـرف مـن خـادم أو سـكن أو ثيـاب  متاعاً بالمعروف  : ويف قوله

 .، فإنه جيزئه أن يعطيه إياها أو حنو ذلك مما تعارف الناس على أنه متاع للمطلقة
أن املطلقــة بعــد الــدخول كــذلك لــا املتعــة، خالفــاً ملــذهب : عــن اإلمــام أمحــد واختــار شــيخ اإلســالم وهــو روايــة 

ــه تعــالى مجهــورٍ العلمــاء  ــالمعروف حقــاً علــى المتقــين  : لقول ومــا ذهــب إليــه ظــاهر  وللمطلقــات متــاع ب
 .فاآلية تدل عليه

هـا فاسـد جتـب لـا املتعـة وعليه فاملذهب أن مفوضة املهر وهي اليت تزوجها على ما شـاء أحـدمها ومثلهـا الـيت مهر 
 .فقط 

وهـو مـذهب الشـافعي أنـه جيـب لـا نصـف مهـر : وعنه وهو ظاهر ما يف اخلرقي وقال يف اإلنصاف هـو املـذهب 
املثــل ألهنــا مل تــرض بغــري صــداٍق فلــم جتــب املتعــة كاملســمى لــا خبــالف الــيت فوضــت بضــعها فرضــيت بــال مهــر 

 . األول لآلية  واألظهرفتجب لا املتعة 
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 [بالدخول  ل  ث  الم   هر  ويستقر م  : ] ه  قول
كونــه   ء مــن يطــأ مثلــه مبــن ي وطــأ مثلهــا يف قبــل أو دبــر ، أمــاطْ أو و   وةٍ ْلــيســتقر مهــر املثــل وكــذلك املهــر املســمى خب  

ــه تعــالى لظــاهر  فهــذابــالوطء  يســتقر ، فــدل علــى أنــه إن   وإن طلقتمــوهن مــن قبــل أن تمســوهن : قول
، هذا هو مفهوم املخالفة لذ اآلية فيجب للمرأة املهـر   صفنْ ملهر كامالً ، وأنه ال يـ  طلقها بعد املسيس فيجب ا

 .كامالً إذا مسها 
 
 

 

 

 

مـذهب مجهــور العلمـاء ، فـإذا خــال الرجـل بـاملرأة فيجــب لـا املهـر وإن مل ميســها،  فهــذا هـواخللوة وكونـه يسـتقر بـ
إذا :  قضــاء  اخللفــاء الراشــدين: "  أيب أوىف قــال روى ســعيد بــن منصــور يف ســننه عــن ز رارة بــنودليــل ذلــك مــا 

ــرْ لـق بابــاً أو أ  غْ أ   ، وز رارة مل يــدرك اخللفــاء الراشــدين ، لكنــه ثابــت بالســند "اً فقــد وجــب الصــداق والعـدة رتْ خــى س 
وال يعلـم رضـي اهلل عنـه وعن علي بـن أيب طالـب رضي اهلل عنه الصحيح يف سنن البيهقي عن عمر بن اخلطاب 

 .الف فكان إمجاعاً لما خم
وهو مذهب  لظاهر اآلية املتقدمة ن الوطءمفقط بل ال بدال يثبت لا املهر كاماًل إن خال هبا  أنهوالقول الثاين 

 . الشافعية ورواية عن اإلمام أمحد
وال يعلـم لمـا رضـي اهلل عنهمـا ما ذهب إليـه أصـحاب القـول األول ملـا تقـدم ، فهـو قـول عمـر وعلـي  والراجح 

قـد فعلـت مـا جيـب عليهـا، لكنـه مل يـطء وكـان ذلـك مـن جهتـه  وألهناوألن اخللوة سبب ومظنة للوطء ؛ ف خمال
مامل متنعه املرأة من وطئها فإن منعتـه  وطئهاكما لو ال من جهتها وألن التسليم املستحق وجد من جهتها فكان  

ن جهـة أخـرى فـإن املهـر يسـتقر بـذلك  ومل متكنه من نفسها مل يستقر املهـر فـإن كـان املنـع لـيس مـن فعلهـا بـل مـ
 .  كأن يكون هبا مانع شرعي كاحليض أو مانع حسي كأن يكون هبا قرن أو فتق أو كان الرجل جمبوب الذكر 

 . وتزول اخللوة مبميٍز ال بطفل دون التمييز ولو كان معها أعمىواعلم أن املراد باخللوة أال يكون عندها أحد 
 [ ة  ع  تـ  ال م  وإن طلقها بعده ف: ] قوله  

 .إن طلقها بعده أي بعد الدخول فال متعة لا بل لا املهر كما تقدم  
 :مسألة 

، وإمنا مبا دون الوطء كأن يستمتع هبا يف غري وطء بال خلوة   وهل جيب املهر كاماًل بغري خلوة وال وطء
 كمس يد أو قبلة أو نظر إىل الفرج بشهوة وحنو ذلك ؟
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 :قوالن يف املذهب 
وألنـه نـال  ؛ ألنـه اسـتمتاع فأشـبه الـوطء ؛ وهو قول يف املذهب وجوب املهـر بـذلك كـالوطء:  األول القول

 .يباح لغريه  منها ما ال
 ، ألن ظــاهر أن املهــر ال يثبــت كــامالً بــذلك:  وهــو اختيــار املوفــق وهــو قــول أكثــر الفقهــاء:  والقــول الثــاين

،  ثــار الصــحابة علــى أنــه يثبــت بــاخللوةآت ل ــدوطء ، و اآليــة إمنــا دل علــى أن املهــر يثبــت باملســيس أي بــال
 .لة وحنوها يف حكم املسيس وال يف حكم اخللوة بْ وليست الق  

 . وهو أظهروإمنا استقر املهر باخللوة ألهنا كما تقدم مظنة الوطء 
 [وإن افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فال مهر : ] قوله  

،  فال مهر أو خيلو هبا ينكحها بال ول مث فارقها قبل أن يدخل هبا إذا نكحها نكاحًا فاسداً كأن 
وذلك ألن هذا نكاح فاسد فكان وجوده كعدمه ، فالنكاح الفاسد وهو نكاح شبهة عقد ، فإذا 

كما يف   ، ألنه فاسد فكـان وجوده كـعدمه ، ولقوله فال مهر لا أو اخللوة طلقها قبل الدخول
 :  من حديث عائشة رضي اهلل عنهااملستدرك وسنن البيهقي 

 لَّ بما استح   فإن أصابها فلها الصداق،  حت بغير إذن وليها فنكاحها باطلك  ما امرأة ن  أي  )  
 .، وظاهره أنه ال مهر لا إن مل يستحل فرجها (من فرجها 

 [ى مَّ س  م  ما يجب ال  ه  د  ح  أ   د  ع  بـ  و  : ] قوله  
ى املهر فيجب مهر املثل ، أما إن مسها وإن مل يكن قد مس   فبعد الدخول أو اخللوة جيب املسمى ،

،  (بما استحل من فرجها  فلها الصداق: ) يف احلديث املتقدم لقول النبي فهذا ظاهر 
، أي لا ما أعطاها من  (ولها ما أعطاها بما أصابها : ) في رواية ابن حبان وأصرح منه ما ورد 

 .املهر مبا أصاهبا 
جمرد خلوة ومل يطأها فال يتبني أنه جيب عليه املهر، وذلك ألنه نكاح فاسد فكان  وأما إن كانت 

،  هو الراجحإمنا أوجب املهر حيث أصاهبا وهنا مل يصبها ، وهذا القول  وجوده كعدمه والنيب 
 .وهو اختيار املوفق ابن قدامة ورواية عن اإلمام أمحد وهو قول أكثر أهل العلم

 . الباطل كنكاح اخلامسة وأوىل من ذلك النكاح
على بطالنه كنكاح اخلامسة ، وأما النكاح العلماء ما أمجع :  والنكاح الباطل عند الفقهاء هو 

، ففي النكاح الباطل إن طلقها قبل الدخول فال  لف فيه كالنكاح بال ولما اخت  : الفاسد فهو
 .شيء لا ألنه نكاح باطل فوجوده كعدمه، وإن كان بعد الدخول 
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) :  أن لا املهر إن استحل فرجها للحديث املتقدم:  يف هذه املسألةوهو الصحيح فاملذهب  
،  ، وال فرق فيما حرمه الشارع بني ما أمجع عليه أو مل جيمع عليه (ولها ما أعطاها بما أصابها 

 .الكن إن كانت عاملة بأن النكاح باطل أو فاسد فال شيء لا ألهنا زانية مطاوعة فال شيء ل
 
 
 

 [  ةٍ ه  بـ  ش  ب   ت  ئ  ط  ويجب مهر المثل لمن و  : ] قوله  
. بال خالف أعلمه:  ، قال املوفق ، فيجب مهر املثل إذا وطئت بشبهة كأن يظنها زوجته فيطأها

أن يعقد عليها عقدًا يظنه صحيحًا وهو فاسد  بشبهة وقد يكون عقد والشبهة هنا شبهة اعتقاد 
 . كنكاح األخت من الرضاع جهالً 

 [رهاً أو زناً ك  : ] قوله  
فإذا أكرهها على الزنا فيجب لا املهر مبا استحل من فرجها ، هذا هو مذهب اجلمهور للحديث 

 . (بما استحل من فرجها  لصداقلها اف: )  املتقدم
أنه ال مهر لا وال عوض :  ، وهو اختيار شيخ اإلسالم وقال األحناف وهو رواية عن اإلمام أمحد 

إن كانت مكرهة وذلك ألن هذا العوض خبيث وهو سحت فهو مقابل حرام فكان سحتاً لا و 
وهذا هو ،  حمرماً ومل يكن حالاًل مباحاً وال يقاس هذا هبذا ، وال يلحق ما أباحه اهلل مبا حرمه اهلل

 رمحه اهلل  سعديالوهو اختيار الشيخ عبدالرمحن  الراجح
  [بكارة  ش  ر  وال يجب معه أ  : ] قوله  

ئت بشبهة أو زنا كرهاً فلها على املذهب مهر املثل وال جيب معه أرش البكارة   ِ  .إذا وط 
رت على أهنا بكر ، وقدر مهرها على د  دخل فيه أرش البكارة ، فإهنا ق  قد وذلك ألن مهر املثل 

 .أهنا بكر 
 تاج أن جيعلفحينئٍذ حيملن أ كر هت على الزنا  املتقدم وهو أنه ال مهر الراجحوعلى القول 

 .، فكان عليه أرش ذلك  وذلك ألنه قد أتلف عليها شيئاً مما ينتفع بهشاً ، ر ألبكارهتا 
، والفارق بينهما  نظر إىل مهرها وهي بكر وينظر إىل مهرها وهي ثيبويعرف أرش البكارة بأن ي   

 .وهو اختيار شيخ اإلسالم  هو أرش بكارهتا
 [قبض صداقها الحال نفسها حتى ت وللمرأة منع  : ] قوله  
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أريد أن أبين باملرأة ومل :  ، مث قال ةً فإذا تزوج  الرجل امرأة على أن يصدقها عشرة آالف حال  
مل  -وهو املهر  -، وذلك ألن العوض  يعطها صداقها فللمرأة أن متتنع ولوليها أن مينع من ذلك

، وهذا بإمجاع أهل  ا عوضهض وهو البضع حىت يستلمو قبض فكان لم املنع من تسليم املعو  ي  
 .العلم وهذا ظاهر ، وألنه قد يتعذر استيفاء العوض فيتعذر عليها إرجاع املعوض 

 أنه لو كان مؤجالً فليس لا أن متنع ولذا"  حاالً  : " وظاهر قوله
 
 [فليس لها منعها … فإن كان مؤجاٍل : ] ل  اق

مث أراد أن يبين هبا ، "  رة آالف إىل سنةأتزوجها على عش: "  فإذا كان املهر مؤجاًل كأن يقول
فليس لا أن متنعه من نفسها، وذلك ألهنا قد رضيت بتأخري صداقها وهو متضمن رضاها بتسليم 

 .نفسها قبل قبض صداقها
 [قبل التسليم  أو حلَّ : ] قوله  

عليها أن  ، فيجب م الصداقاملهر أدفعه لكم بعد شهر فرضوا بذلك فمر الشهر ومل يسل  : إذا قال
ضعها نه من نفسها وأال متنع نفسها منه ، وذلك ألهنا قد وجب عليها واستقر وجوب تسليم ب  ك  مت   

 .قبل القبض فلم يكن لا أن متتنع
للعلة املتقدمة وهي  أظهر أنه ال جيب عليها ذلك، وهذا فيما يظهر ل:  والقول الثاين يف املذهب

 .وألنه قد يتعذر استيفاء العوض فيفوت عليها منعه بضعها،  ض قبل أخذ عوضهمنع تسليم املعو  
 [أو سلمت نفسها تبرعاً فليس لها منعها : ] قوله  

إذا اتفقوا على صداق حال ، فسلمت نفسها له تربعاً فليس لا أن متنع نفسها بعد ذلك ، وذلك 
لمت نفسها عن رضى ألن املهر قد استقر هبذا التسليم فلم يكن لا املنع ، وألهنا قد رضيت فس

 .فاستقر العوض بذلك
، وهو مذهب أيب حنيفة ورواية عن اإلمام أمحد واختيار الشيخ عبدالرمحن  والقول الثاين يف املسألة

بل هو مقيد  اً ، وذلك ألن رضاها ليس مطلق أن لا أن متنع نفسها وقد تربعت له:  سعديال
، فقد مكنته من نفسها هبذا الشرط فليس  بضها إياهق  ، وأن ي   بشرط وهو أن يعطيها صداقها

رضاها رضا مطلقاً بل هو مقيد هبذا الشرط وهو أن يسلمها صداقها وحينئٍذ فلها أن متنع نفسها، 
 . وهذا هو القول الراجح

 [فإن أعسر بالمهر الحال ، فلها الفسخ ولو بعد الدخول : ] قوله  
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ذلك لتعذر الوصول إىل العوض قبل تسليم إذا أعسر باملهر احلال قبل الدخول فلها الفسخ، و 
ض ، ولو كان بعد الدخول ، فإذا دخل هبا ومل يسلم مهرها احلال فلها أن تفسخ حيث املعو  

 ه مننتك  فكان لا الفسخ ، وألهنا إمنا م   الصحيح، وذلك ألن لا حينئٍذ منع نفسها على  أعسر
حلق بالفسخ ، لكن الفسخ البد أن وحيث أعسر بذلك فلها ا، نفسها ألخذ حقها وصداقها 

 : يكون حبكم حاكم يف املشهور يف املذهب ولذا قال املؤلف
 [وال يفسخه إال حاكم ] 

 . وتقدم كالم شيخ اإلسالم يف هذه املسألة وأن الفسوخ تصح بغري حكم حاكم، وأن احلاكم إمنا يأذن بذلك
 . ويبقى املهر يف ذمته ألنه استقر بالدخول 

واختاره ابن حامد من احلنابلة واملوفق ؛ ألن إذا أعسر باملهر احلال املذهب وأنه الفسخ لا يف : اين والوجه الث
 .املعقود عليه قد استوىف كما لو أفلس املشرتي بعد تلف املبيع أو بعضه 

 باب وليمة العرس
 .رس خاصةس خاصة ، فال تطلق الوليمة يف اللغة إال على طعام الع  رْ هي طعام الع  : الوليمة 

 [ ن  س  ت  : ] قوله  
أولم : ) الصحيحين كما يف   رضي اهلل عنه بن عوف نلعبد الرمح فالوليمة سنة لقول النيب 

 ما أولم النبي ) :  قال رضي اهلل عنه، و ملا ثبت يف الصحيحني من حديث أنس  (ولو بشاة 
، وال خالف بني (  اةأولم بش –يعين زينب بنت جحش  – على أحد من نسائه ما أولم عليها

 .أهل العلم يف مشروعية الوليمة
 :على قولني  أم هي واجبة ؟ –كما ذكر املؤلف   –وإمنا اختلفوا هل هي سنة مستحبة 

 .اجلمهور أهنا سنة وهو مذهب : القول األول 
وهو مذهب الظاهرية وقول يف مذهب الشافعي وحكاه ابن عقيل عن  أهنا واجبة: القول الثاين 

، وملا ثبت يف املسند بإسناد  (أولم ولو بشاة : ) وهو الراجح لظاهر الحديث م أمحد ، اإلما
س من ر  ال بد للع  )  :رضي اهلل عنها ملا تزوج فاطمة  رضي اهلل عنهقال لعلي  حسن أن النيب 

 .( وليمة 
 : أما وقت الوليمة 

 .هب العقد املذهب أهنا تسن بالعقد ، فوقتها املستحب يف املشهور من املذف
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األوىل أن يقال إن وقت : " تسن بالدخول ، وقال صاحب اإلنصاف: وقال شيخ اإلسالم 
، ومرجع ذلك إىل  وما ذكره أظهر، " االستحباب موسع من عقد النكاح إىل انتهاء أيام العرس 

وإن كان عرفهم بعد العقد العرف ، فإذا كان عرف الناس أن الوليمة تكون بعد العقد فتسن 
 .حني الدخول لبناء باملرأة والدخول هبا فتستحب با

 
 [بشاٍة فأقل : ] قوله  

فلو أومل خبمس شياه أو عشر فذلك كله جائز ما مل  –بإمجاع أهل العلم  –ال حد ألكثر الوليمة 
،  (أولم ولو بشاة : )  لقوله يكن ذلك إسرافًا أو خميله ، واملستحب أن تكون بشاة فأقل ، 

، كما (  أولم لو بشاة: )  أومل لزينب بنت جحش بشاة ، لكن ظاهر قول النيب  وملا تقدم أنه
الشاة  جعل كون وذلك ألن النيب ؛ ذكر ذلك بعض احلنابلة أن األوىل أن تكون أكثر من شاة 

أي أومل ولو بشيء قليل كالشاة ، فدل هذا على  (أولم ولو بشاة ) فقال وليمة قلياًل ،  الواحدة
 أن تكون الوليمة بأكثر من شاة ، ولو أومل بأقل من شاة فذلك جائز ، ففي الصحيحنيأن األوىل 
أولم )  أن النبي  ويف البخاري، ( م على صفية باألقط والتمر والسمن ل  و  أ  )   أن النبي 

 .، لكن األوىل له أن يومل بشاة فأكثر (ين من شعير دَّ على بعض نسائه بم  
ره إليها ة إجابة مسلٍم وتجب في أول مر : ] قوله    [يحرم ه ج 

جتب إجابة مسلم يف أول مرة أي يف وليمة اليوم األول من أيام العرس ، ملا ثبت يف الصحيحني 
ترك الفقراء دعى لها األغنياء وي  ي   طعام الوليمةشر الطعام : )  قال رضي اهلل عنهعن أيب هريرة 

 . (فقد عصى اهلل ورسوله  ترك الدعوةومن 
 .ليوم الثاين فإجابتها سنةوأما ا

 أن النبي  من حديث ابن مسعود وأما يف اليوم الثالث فتكره ، وذلك ملا روى الرتمذي 
ع مَّ ة ومن س  ع  م  نة ، وطعام يوم الثالث س  حق ، وطعام يوم الثاني س   طعام أول يوم: ) قال 

ن حديث زياد بن عبداهلل وعطاء واحلديث ضعفه الرتمذي فقد رواه واستغربه فهو م (به  اهلل   ع  مَّ س  
بن السائب، وزياد بن عبداهلل ضعيف احلديث، وعطاء بن السائب خمتلط، وقد روى عنه زياد بن 

 :احلديث ضعيف فيه علتان فعبد اهلل بعد اختالطه ، وعلى ذلك 
 .ضعف زياد بن عبداهلل .1
 .اختالط عطاء بن السائب ، وقد روى عنه عبداهلل بن زياد بعد اختالطه .2



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( نكاحكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4130

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

88 

 يعني بدروس موقع (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 .يف اليوم الثالث الوليمة وهبذا احلديث احتج احلنابلة والشافعية على كراهية 
ملن كان له سعة أن يومل سبعة أيام ، ملا روى ابن أيب شيبة بإسناد صحيح أن : وقال املالكية

قال " سبعة أيام  أصحاب رسول اهلل فدعا سريين تزوج أيب : " حفصة بنت سريين قالت
أن النيب : وثبت يف مسند أيب يعلى بسنٍد حسن" يومًا وال يومني  النيب  ومل يوقت: " البخاري

  والذي يتبني أن مرجع "  جعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثالثة أيام" ملا تزوج صفية ،
هذا إىل العرف، لكن ال يتبني وجوب إجابة الوليمة يف أيامها كلها بل لو أجاب يف اليوم األول 

يف ذلك من احلرج من إجابة الوليمة يف أيامها كلها ، وألن تطيب خاطر  فإن ذلك جيزئ ملا
الداعي حيصل يف اليوم األول ، فالذي يتبني أنه جيب يف اليوم األول وأما سائر األيام فيسن وال 

 .جيب
العلــم  أنـه يكـره ألهـل: وذكـر بعـض فقهـاء احلنابلـة كــابن عقيـل والشـيخ عبـدالقادر اجلــيالين اسـتثناًء فيـه قـوة وهــو

ال سـيما القاضـي ألنـه رمبـا  : ه ، قـالوار  لـة والـدناءة والش ـذْ والفضل اإلسراع يف إجابة الدعوة والتهاون ملا فيه مـن الب  
كـــان فيـــه ذريعـــة إىل التهـــاون بـــه وعـــدم املبـــاالة ، وهكـــذا أهـــل العلـــم والفضـــل ، ودرء املفســـدة أوىل مـــن جلـــب 

 .املصلحة 
يكون هذا املسلم ممن حيرم هجره ، وأما إذا كان ممن جيب  أنوهذا الوجوب السابق يشرط فيه  -

 . هجره فإن من الجر عدم إجابة دعوته
 :مسألة 

 .وال جتب إجابة الدعوة يف غري العرس كالوكرية والنقيعة وغري ذلك وإمنا يستحب
 .هي دعوة البناء أي بناء البيت: والوكرية 
 .هي الطعام للغائب: والنقيعة 

جـاراً أن : "  املتقدمة وجوب إجابتها ، لكن يدل على عدم الوجوب ما روى مسـلم وظاهر األحاديث
ال : " عائشـة فقـاللأي ( وهـذه :)  ثم جاء يدعوه فقال   لرسول اهللق فصنع ر  ب الم  فارسياً كان طيَّ 

:)   رسـول اهللقـال " ال : "  قـال( وهذه :)   الرسوليدعوه فقال  فعاد( ال )  :  الرسولفقال " 
 حتــى أتيــافقامــا يتــدافعان فــي الثالثــة " نعــم : " قـال( وهــذه) :  رســول اهلل يــدعوه فقــال لــه عــادثـم ( ال 

الواجـــب ملثـــل هـــذا العـــذر ، فهـــذا عـــذر ال يقـــوى علـــى تـــرك الواجـــب ، وهـــذا هـــو  ، وال يـــرتك النـــيب . "منزلـــه
 .بمذهب مجهور أهل العلم وأن إجابة غري وليمة العرس ليس بواجب بل مستح

 [ نه  يَّ إن ع   : ]قوله  
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  .فيجب إن عينه بالدعوة ، وأما إذا كانت الدعوة عامة فسيأيت الكالم عليها 
 [منكر  مَّ ولم يكن ث  : ] قوله  

 .وسيأيت كالم املؤلف على هذا
 [ كرهت اإلجابة... ى فإن دعاه الج فل: ] قوله  

 .فتكره إجابة الدعوة  "س احضروا يا أيها النا: " هي الدعوة العامة كأن يقول: اجل ف لى 
 [كرهت اإلجابة ...  أو في اليوم الثالث: ] قوله  

دعوة اجلفلى ، فال يثبت دليل يدل  ومثل ذلككراهيتها   ثبتتقدم أن الدعوة يف اليوم الثالث ال ت
 .على كراهيتها 

كراهيتها ، بل لو فال دليل على   وهذا هو الراجحمباحة  اإلجابة أن:  والقول الثاين يف املذهب 
 .قيل باستحباب اإلجابة لعمومات األدلة لكان فيه قوة ، وال يقال بالوجوب 

 [أو دعاه ذمي كرهت اإلجابة : ] قوله  
 .ألنه مطالب بإذالله: إذا دعاه ذمي فتكره اإلجابة قالوا  

ل الثاين يف إباحة إجابة دعوته ، وهو القو  والراجحوهذا التعليل ضعيف وال يقوى على الكراهية 
 . أنه كان يجيب دعوة اليهود:  املسألة ، ويدل عليه ما ثبت يف غري ما حديث عن النيب 

 .أن دعوة الذمي ال تكره إجابتها فالراجح 
 [ومن صومه واجب دعا وانصرف : ] قوله  

أن  مسلمصحيح فمن كان صومه واجباً فإنه يدعو لصاحب الوليمة وينصرف، وذلك ملا ثبت يف 
 (عم ط  ي  طرًا فل  ف  وإن كان م  ل   أحدكم فليجب فإن كان صائمًا فليص   ي  ع  إذا د  : ) قال  ي النب

، وال حيل له أن يفطر ملا تقدم يف كتاب الصيام من أن الصوم الواجب ال جيوز الفطر فيه كصوم 
 .رمضان أو صوم النذر

 [ر ب  ر إن ج  ط  ف  يـ   والمتنفل  : ] قوله  
ح الفطر ، ملا ثبت يف رج  خلاطر الداعي فإنه ي   ، فإذا كان يف ذلك جرب  أي إن جرب خاطر الداعي 

 طعاماً  صنعت للنيب : "  قالرضي اهلل عنه البيهقي بإسناٍد حسن عن أيب سعيد اخلدري سنن 
 : فقال النبي إين صائم من القوم ع الطعام قـال رجل ض  أصحابه ، فـلما و  فأتاين هو و 

 . ( يوماً إن شئت  مكانه  م  أفطر وص  :  ثم قال له ،م دعاكم أخوكم وتكلف لك)  
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 [وال يجب األكل : ] قوله  
 مسلم من حديث جابرصحيح إذا حضر الوليمة فإنه ال جيب عليه األكل ، وذلك ملا ثبت يف 

م وإن ي أحدكم إلى طعام فليجب ثم إن شاء طع  ع  إذا د  : ) قال  أن النبي  رضي اهلل عنه
عند  رضي اهلل عنهب األكل إمنا يستحب ملا تقدم يف حديث أيب سعيد ، فال جي (شاء ترك 

 .الرجل بالفطر البيهقي فقد أمر النيب 
 

 [أو قرينة  وإباحته متوقفة على صريح إذنٍ : ] قوله  
 .، أو إذن عريف ظيفال حيل له أن يطعم إال بإذن لفمتوقفه على اإلذن  –أي الطعام  –إباحته 

فــإن مل قــدم بــني يديــه ، يدعى إىل الطعــام ســابقاً مث بــأن ي ــ: كلــوا ، واإلذن العــريف : يقــول فــاإلذن اللفظــي كــأن 
مــال غـريه فـال حيـل إال بــإذنه، وال حيـل مــال امـرٍئ  ، وذلـك ألنـهأن يطعـم فـال حيـل لـه يكن أذن لفظي وال عريف 

 .مسلم إال بطيب نفس منه 
أو أخذه فال حيل له ذلك ، وذلك ألنه  ق بهوال ميلكه بذلك فلوا أنه إذا وضع له الطعام تصد 

ّل كه  إياه ليس ، و يف ملكية الداعي يهلك أي يفىن الطعـام  فإنعليه و ،  إمنا أباحه له ليطعمه ومل مي 
 . لـه أن يتصدق به إال إذا أذن له بذلك صاحب الدعوة

 [منكراً يقدر على تغييره حضر وغّيره وإال أبى  مَّ وإن علم أن ث  : ] قوله  
إذا علم أن مث منكرًا يقدر على تغيريه فإنه حيضر وجوبًا ، أواًل ؛ لوجوب إجابة وليمة العرس ، 

 .وثانياً ؛ إلزالة املنكر
فإن كان فيه منكر ال يقدر على إزالته كأن يكون فيه مساع حمرم كالغناء أو يكون أشياء مرئية حمرمة  

من كان يؤمن باهلل واليوم : ) قال  ي وفي الترمذي أن النبكخلطة النساء فال حيل ذلك ، 
، وهو ثابت يف املسند واحلديث صحيح ، ويف ( يها الخمر عليدار  على مائدةاآلخر فال يجلس 

نع له طعام فدعي إليه ص   رضي اهلل عنه أن أبا مسعود األنصاري: سنن البيهقي بإسناٍد صحيح 
 . يدخل حىت نزعت الصور مث دخلفأىب أن " نعم : "  فقيل له" أيف البيت صور : "  فقال

 [به أزاله  م  ل  وإن حضر ثم ع  : ] قوله  
فاملســألة األوىل قبــل احلضــور وهنــا بعــد احلضــور ، فلمــا حضــر وأجــاب الــدعوة علــم أن مث منكــراً فيجــب 

  .عليه أن يزيله
 [انصرف عنه فإن دام لعجزه : ] قوله  
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ه، وإن كان أنكر بلسانه أو أنكر بقلبه لكنه مل فهو غري قادر على إزالتعنه فإن دام املنكر لعجزه 
يقدر على إزالة املنكر فإنه ينصرف، لئال يكون مقرًا للمنكر أواًل ، ولئال يكون هذا طريقًا لرؤيته 
للمنكر أو لسماعه له فال جيوز أن جيلس ومث  منكر فإن قدر على إزالته جلس، وإال فإنه جيب 

 .عليه أن ينصرف
 

 [به ولم يره ولم يسمعه خ ي ر  م  ل  وإن ع  : ] قوله  
إذا علم أن مث منكراً لكنه ال يراه وال يسمعه ، كأن يكون يف جملس ويف جملس آخر منكرات سوى 
ري بني اجللوس وبني اإلنصراف فإن شاء انصرف لوجود هذا املنكر  اجمللس الذي هو فيه ، فإنه خي 

 .الذي علم به ، وإن شاء جلس 
 .موقفه من هذا املنكر ، وظاهر كالمه أنه ال جيب عليه إنكاره ومل يذكر املؤلف  
، وهنا ( … فليغيره بيده من رأى منكم منكراً : )  لقوله أنه جيب عليه اإلنكار والصحيح  

فقد علم باملنكر وحتقق منه فيجب عليه أن ينكره ، وأما ما ذكر املؤلف  ، العلم يقوم مقام الرؤية
جللوس واالنصراف فهو ظاهر، وذلك ألنه ال يعد مقرًا للمنكر وال يتطرق من كونه باخليار بني ا

 .إىل بصره لكونه يف موضع آخر-وإن كان مرئياً -إىل مسعه،  -إن كان مسموعاً -املنكر 
 [ قاط ه  وكره الن ثار  والت  : ] قوله  

أو حنوه أي يرفع  اً أن يطرح طعامب شيء  يطرح يف أيام التزويج من دراهم وغريها  هو: ثار الن  
، ملا يف ذلك من امتهان ويكره التقاطه يف الواء حىت يتساقط فهذا يكره فعله  هالطعام مث يرمي

 .الطعام ، ملا فيه من الدناءة
 [فله  ه  ر  ج  ومن أخذه أو وقع في ح  : ] قوله  

 .ازهمن أخذه أو وقع يف حجره فإنه يكون له ، وذلك ألنه حازه بذلك وقد جعله مالكه ملن ح
 [إعالن النكاح  سن  ي  و  : ] قوله  

 .تقدم الكالم على هذا ودليله
 [فيه للنساء  ف  والد  : ] قوله  

اإلمام وتقدم الكالم على هذه املسألة ، وتقدم أن هذا هو اختيار املوفق ، وظاهر كالم أصحاب 
 .أمحد التسوية بني الرجال والنساء

 باب عشرة النساء
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 .جتماعيف اللغة اال: العشرة 
 .ن صحبةسْ ما يكون بني الزوجني من إلفٍة وح  : ويف االصطالح 

 .ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف سبحانه  وقال وعاشروهن بالمعروف  : قال تعاىل 
 [بالمعروف  ة  ر  ش  يلزم الزوجين الع  : ] قوله  

 .لآليتني املتقدمتني
 [ ه  ل  ذ  ب  ل   ه  كر  والتَّ  كل واحٍد بما يلزمه لآلخر  ل  ط  ويحرم م  : ] قوله  

دفع احلق ، فيحرم مطل كل واحٍد منهما مبا يلزمه لآلخر، والتكره لبذله من نفقة أو : املطل هو
ولهن مثل  : ولقوله وعاشروهن بالمعروف : لقوله تعالى خدمة أو وطء أو غري ذلك 

 .املعاشرة باملعروف ، وال شك أن مطل احلق والتكره يف بذله ليس من الذي عليهن بالمعروف
 [هـا في بيت الزوج إن طلبه ثل  وطـأ م  ـرة التي ي  وإذا تم العقد لـزم تسليم الح  : ] قوله  

،  عها واالستمتاع هباضْ ن الزوج من منافع ب  ك  م  ض ، في  قياسًا على البيع وهذا من باب تسليم املعو  
، وذلك إن طلب ألنه حقه ، فال جيب  ن املشرتي من السلعة اليت قد وقع العقد عليهاك  كما مي   

 .تسليم احلرة إال بطلبه ألنه حقه
 [ولم تشترط دارها أو بلدها : ] قوله  

تسلم إليه يف  بلها فإهنا ال تسلم إليه يف بيته،فإن اشرتطت أن يكون التسليم يف دارها أو بلد
 .الوفاء به يجبفا شرط هذو ط ، و وذلك لألدلة املتقدمة يف وجوب الوفاء بالشر دارها ويف بلدها،

 [ل العادة وجوباً ه  م  وإذا استمهل أحدهما أ  : ] قوله  
فيجب عليه أن جييبهم إىل ذلك من قبل الزوجة أو وليها إذا طلب الزوج تسليم الزوجة فاست مهل 

مبا جرت العادة مبثله من يوم أو يومني أو ثالثة أو غري ذلك مما جرت العادة مبثله ، يدل على هذا 
حتى  -أي عشاءً  –أمهلوا حتى تدخلوا لياًل ) ألصحابه وكانوا عائدين من غزوة  له قو 

ال تطرقوا النساء لياًل ، حتى تمتشط )  وعند البيهقي، (  الم غ ي بة دَّ ح  ت  س  ة وت  ث  ع  تمتشط الشَّ 
متتشط  املرأة حىتأمر بإمهال  ، أي اليت غاب  زوجها ، فهنا النيب  (الم غ ي بة  دَّ ح  ت  س  ة وت  ث  ع  الشَّ 

إذا ثبت هذا اإلمهال للزوجة اليت قد سبق صحبتها فأوىل من و  -إن كانت شعثة وحىت تستحد 
 .ذلك املرأة اليت مل يسبق صحبتها فإن حاجتها إىل االستعداد له والتهيؤ أقوى
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 [ال لعمل جهاٍز : ] قوله  

ىل بيت الزوج ، فإذا استمهلوا للجهاز ما جتهز به املرأة إ: هاز بفتح اجليم ، ويصح بكسرها وهوج  
فال جيب عليه القبول ، وذلك لعدم الضرورة ، فليس من باب هتيئة املرأة واستعدادها لزوجها بل 

ب العقد من التقابض مردود إىل العرف  .هو أمر خارج عن ذلك، وموج 
 [ليالً فقط  ة  م  ويجب تسليم األ  : ] قوله  

قد زوجها ، فزمن االستمتاع هبا من الزوج بالليل ، ولسيدها أن ألن األمة مملوكة لسيدها الذي 
يستخدمها بالنهار فهو زمن االستخدام ، فزمن خدمتها لسيدها بالنهار فال جيب عليهم أن 

 .يسلموها له إن طلبها هناراً 
 [ويباشرها ما لم ي ضر : ] قوله  

 (ال ضرر وال ضرار : ) لحديث يباشر املرأة ما مل يضر هبا 
 [أو يشغلها عن فرض واجب : ] قوله  

، كم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتمؤ نسا : ، قال تعالى كصالة واجبة أو صيام واجب 
قبلها من دبرها ويستمتع هبا مبا دون ذلك وليس لا أن ويف فيستمتع هبا ، ويف قبلها من قبلها ، 

 .متنعه
 [ه ما لم تشترط ضدة رَّ ح  ال  وله السفر ب  : ] قوله  

دون األمة؛ ألن األمة ال بد من أن يأذن لا السيد، فهي ملك للسيد وله اخلدمة منها وأما احلرة 
لكن ذلك بشرط أال تشرتط  فله أن يسافر هبا بشرط األمن عليها أي أال يعرضها يف سفره خلطر

 .ضده 
 . فإذا شرطت أال يسافر هبا عن بلدها فلها ذلك ألن املسلمني على شروطهم

 [ويحرم وطؤها في الحيض : ]   قوله
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض وال  : لقوله تعالى 

 .وهذا بإمجاع العلماء ، تقربوهن حتى يطهرن
 [والدبر : ] قوله  

فجماعها يف الدبر حمرم، وهذا باتفاق السلف واتفاق أهل العلم ، واألحاديث يف النهي عن ذلك  
أو  رها ب  من أتى حائضاً أو امرأة في د  : ) قال  أن النبي  ، فعند اخلمسة بإسناد صحيح كثرية
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أن  ، وروى الرتمذي واحلديث حسن( فقد كفر بما أنزل على محمد كاهنًا فصدقه بما يقول 
، ويف املسند ( ال تأتوا النساء في أعجازهن فـإن اهلل ال يستحيي من الحق : ) قال  النبي 

، فجماع املرأة يف دبرها أي باإليالج   (هي اللوطية الصغرى : ) قال  أن النبي  حسنبإسناد 
 .من دبرها حمرم وهو من كبائر الذنوب 

وال يصح حكاية جواز هذا عن أحٍد من السلف ، ومن حكى ذلك عن بعض السلف فقد غلط  
أن يأيت امرأته يف قبلها من فللرجل ( يف ) و( من ) يف ذلك ، ومنشأ الغلط عدم التفريق بني لفظة 

دبرها ، أي من خلفها وأما أن يأتيها يف دبرها فإن هذا حمرم ، وقد أخطأ من فهم عن بعض أهل 
 . العلم من السلف إباحة ذلك

ق بينهما ومثله الوطء يف احليض كما قال شيخ ر  فـ   الوطء يف الدبر ولو تطاوع الزوجان على 
 .اإلسالم 

ي جائز ليس حمرم لكنه مكروه ودليل عدم حترميه ما ثبت يف الصحيحني والعزل مكروه وجائز، أ
عنه  انازل والقرآن ينزل ولو كان شيئًا ينهى عنه لنهع  كنا نـ  : ) قال  رضي اهلل عنه عن جابر
: )  قوله كراهيته دليل  ، و  (عنه  نافلم ينه  اهلل فبلغ ذلك نبي) ، وفي مسلم ( القرآن 

إن كان القصد ل أو منع احلمل بأي صورة أخرى زْ إذا كان القصد من الع  و  ، (ذلك الوأد الخفي 
إن كان القصد وكذا  (تقتلوا أوالدكم خشية إمالق  وال: ) قال تعالى خشية الفقر فهو حمرم منه 

 .ملا فيه من املخالفة ملا جاء به الشرع من الرتغيب يف تكثري النسل فيحرم حتديد النسل من ذلك 
ان الزوجة يف العزل ألن لا حقًا يف الولد، وألن يف ذلك كمال استمتاعها ، وقد ويشرتط استئذ 

نهى عن  أن النبي )  –فيه ابن ليعة  -أمجع على هذا أهل العلم ، ويف املسند بإسناد ضعيف 
 (. العزل عن الحرة إال بإذنها 

 .واحلديث ضعيف لكن أمجع أهل العلم عليه  
 :فقوالن العزل عنها فهل جيوز ة م  فإن كانت أ   

وهو املشهور يف املذهب أنه ال جيوز أيضًا حلق السيد يف الولد ، وألهنا زوجة : القول األول 
 .فأشبهت احلرة
أنه جيوز، وذلك ملا فيه من الضرر : وهو مذهب الشافعية وهو احتمال يف املذهب: القول الثاين 

 .أمهمعليه باسرتقاق ولده ألن أوالده يكونون أرقاء لسيد 
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، فإن فيه اسرتقاقًا للولد وهو ضرر بالغ ال يعدله هذا احلق الذي يضيع على  وهذا القول أظهر
 .أنه جيوز له أن يعزل بال إذن األمة فالراجحالسيد أو على األمة بتحصيل الولد ، 

 [ل حيض ونجاسة س  وله إجبارها على غ  : ] قوله  
فيجب عليه أن ينكر وهذا واجب عليها، وهو راٍع  واجتناب احملرمات ، وهذا ملا فيه من املنكر

 .ومسؤول عن رعيته
 [وأخذ ما تعافه النفس من شعٍر وغيره : ] قوله   

 .من ظفر وحنو ذلك ملا فيه من كمال االستمتاع
 [الجنابة  ل  س  ر الذمية على غ  ب  ج  وال ت  : ] قوله   

 .أهنا ال جترب ألن هذا ال يضر بالوطء والصحيح ، أهنا جترب: وهذا أحد القولني يف املذهب ، والقول الثاين 
 :مسألة 

 هل تجبر المرأة على خدمة زوجها أم ال ؟
 :قوالن ألهل العلم 

 .وعليه املذاهب األربعة  أهنا ال جترب: القول األول 
 .دالعقألن العقد مقتضاه الوطء واالستمتاع هبا ، وأما أن تكون خادمة له فليس هذا من مقتضى :  قالوا

أن : وهو مذهب طائفة من السلف واخللف، وهو اختيار شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم : القول الثاين 
، يف نسبها ومالا ، ما جيب ملثله ذلك واجب عليها باملعروف ، فيجب على مثلها أي قوًة يف بدهنا وشرفاً 

فعليهن واجبات قد أوجبها  ، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف  : لقوله تعالى  وهذا هو الراجح
رضي  العرف والعادة فما جرت العادة به فهو واجب ، وهذا كان عرف نساء الصحابة كما يف قصة فاطمة

وهذا القول يف مسند اإلمام أمحد وغريه ،  رضي اهلل عنها، وكما يف قصة أمساء  يف الصحيح اهلل عنها
ال جيب ، فيلزمها ما جيب على مثلها ملثله ، فإن  حيث جرت العادة بذلك ، فإن مل جتر العادة ف الراجح

كانت سيدة وهو وضيع فليس كما لو كانت هي وضيعة وهو سيد ، وإذا كانت شريفة يف قومها فليست  
كما لو كانت وضيعة ، وجيب على صاحبة البلد احلاضرة ما ال جيب على من تعيش يف البادية ، فهذه 

 .األعراف واختالف العادات وباختالف النساء باختالف -كما قرر شيخ اإلسالم   -أمور ختتلف 
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 فصل
 [ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع : ] قوله  

جيب عليه أن يبيت عند الزوجة احلرة ليلة من أربع لياٍل هذا هو املشهور يف املذهب ، واستدلوا مبا 
رضي اهلل  ة اليت ذكرت عند عمريف قصة املرأ –واألثر صحيح  –روى أبوبكر بن أيب شيبة وغريه 

رمحه  -تعبيد  زوجها فلم يفطن ملرادها وظن أهنا تثين عليه خريًا ، ففطن لذلك كعب بن سور عنه
أن يقضي فيها ، فقضى أن يكون  رضي اهلل عنه ، فأمره عمر رضي اهلل عنه وبني ذلك لعمر -اهلل 

، قالوا قد اشتهر هذا األثر وال يعلم لعمر لا ليلة من أربع لياٍل ، وذلك كما لو كانت رابعة له 
 .خمالف 

وهذا بل ال جيب ألن القسم حلقه ، فإذا مل يبت عندها فقد أسقط حقه ، : وقال اجلمهور
ولذا ألن للمرأة حقًا يف ذلك ، وليس صحيحًا أن القسم حلقه فحسب بل هو حلقيهما  ضعيف

(  اً لزوجك عليك حقإن و : ) د وعظه وقـبن عمرو رضي اهلل عنهما لعبد اهلل  قال النبي 
يكون حبسب احلاجة كالوطء وما ورد يف قصة   أي املبيت ه شيخ اإلسالم أنهمتفق عليه، ووج  

تقدير شخصي ال يراعى، أي واقعة عني كما لو فرض النفقة وكونه جيب لا حال  املتقدمة كعب
 .وهو أصحاالجتماع ال يلزم أن جيب لا حال االنفراد 

 [وينفرد إذا أراد في الباقي ]  :قوله  
 .فإذا أراد يف الليال الباقية أن ينفرد فذلك جائز له

 [ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة : ] قوله  
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة  : لقوله تعالى فيلزمه الوطء كل أربعة أشهر مرة وذلك 

 . عزموا الطالق فإن اهلل سميع عليم أشهر، فإن فاؤوا فإن اهلل غفور رحيم ، وإن 
أنه جيب عليه الوطء بقدر كفايتها ما مل يضر هذا ببدنه : شيخ اإلسالموالقول الثاين وهو اختيار 

واهلل ألن هذا هو املعروف  وهذا هو الراجحأو معاشه وهذا اختيار الشيخ عبد الرمحن السعدي ، 
فليس   ...للذين يؤلون من نساءهم  ية وأما اآل وعاشروهن بالمعروف  : تعاىل يقول 

فيها أنه جيوز له هذا التأخر وإن كان مضرًا هبا ، بل فيه أنه إذا حلف هذا اليمني فإنه يرتبص به 
 .هذه األشهر
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 [وإن سافر فوق نصفها ، وطلبت قدومه وقدر لزمه : ] قوله  
، فليس سفر حٍج واجب أي فوق نصف السنة أي فوق الستة أشهر ، وكان السفر غري واجب 

وال غزو واجب ومل يكن مما حيتاج إليه يف معاشه ، فإذا طلبت قدومه وقدر لزمه ذلك ، وذلك ملا 
يف قصة مساعه أبيات الشعر اليت " ت للغزاة ستة أشهر وق  : " روى البيهقي أن عمر رضي اهلل عنه

تصرب املرأة عن زوجها فذكرت له  فيما أم املؤمنني رضي اهلل عنها ذكرهتا املرأة ، فاستشار حفصة
 .أهنا تصرب مخسة أشهر أو ستة أشهر ، فوقت للغزاة ستة أشهر 

 .قالوا فإذا طلبت قدومه وقدر لزمه 
 [ق بينهما بطلبها هما فـ ر  فإن أبى أحد  : ] قوله  

فإنه يفرق  من السفر يف املسألة الثانية ، أىب القدوم   وأيف املسألة األوىل،  فإذا أىب الزوج الوطء  
 . لها حق الفسخف أي طلب الزوجة بينهما بطلبها

وقال أكثر أهل العلم، وهو رواية عن اإلمام أمحد، وهو ظاهر كالم األصحاب كما قال ذلك 
 ." أنه ال يفرق بينهما: " املوفق

 .املذهب دفعاً للضرر  والراجح  
 [التسمية عند الوطء وقول الوارد  ن  وتس  : ] قوله  

بسم : لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: ) قال  أن النبي  يف الصحيحني ملا ثبت
بنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره ن  اهلل، اللهم ج  
 (الشيطان أبداً 
 [كثرة الكالم   ه  ر  يك  و  : ] قوله  

ال تكثروا الكالم عند : ) قال  ورد أن النبي  لماأي يكره له كثرة الكالم عند اجلماع ، قالوا 
 .، لكن احلديث ال يصح وعليه فيجوز ذلك (ة أ  ف  أ  والف   س  ر  المجامعة فإن منه الخ  

 [ا ه  اغ  ر  والنزع قبل فـ  : ] قوله  
من أيب يعلى بإسناد ضعيف  عندو ، رغ املرأة من حاجتها فْ أي يكره النزع من اجلماع قبل أن تـ  

أحدكم أهله فل يصد ق ها ، ثم إذا إذا جامع : ) قال  أن النبي  الك حديث أنس بن م
، واحلديث إسناده  (حاجتها  حتى تقضي   يـ ع جلهاحاجته قبل أن تقضي حاجتها فال قضى 

 .لتحصل املرأة على كمال استمتاعهايستحب أال ينزع قبل فراغ زوجته وذلك ضعيف ، لكنه 
 



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( نكاحكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4130

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

98 

 يعني بدروس موقع (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 [تحدث به والوطء بمرأى أحٍد وال: ] قوله  
فيكره الوطء مبرأى أحٍد، والتحدث باجلماع، لكن الكراهية غري كافية بل هو حمرم بل هو من  

يفضي إلى  عند اهلل يوم القيامة الرجل   ر الناس منزلةً إن من ش  : )  لقوله كبائر الذنوب 
ث يـ رى ، وهذا ، وأعظم من ذلك أن جيـامع حبيرواه مسلم  (ها رَّ ر س  فضي إليه ثم ينش  المرأة وت  

 .وأن ذلك حمرم وهو الـراجحالقول الثاين يف املذهب 
 [ويحرم جمع الزوجتين في مسكن واحد بغير رضاهما : ] قوله  

ملا يف ذلك من الضرر بسبب ما يكون بني النساء من الغرية ، فال جيوز لـه أن جيمع بينهما إال 
 .املعروفبالـرضا وليس هذا من املعروف ، والواجب املعاشرة ب

 [وله منعها من الخروج من منزله : ] قوله  
عن عبداهلل بن أيب  وصحيح ابن حبان بإسناٍد صحيحوسنن ابن ماجه مسند أمحد  ويف، اتفاقًا 
أتيت : قال ( ما هذا يا معاذ : ) قال  سجد للنبي لما قدم معاذ من الشام  :قال  أوىف 

ك ، بفعل ذلك نفي نفسي أن  ددتم فو الشام فوجدتهم يسجدون ألساقفتهم وبطارقته
ألمرت المرأة أن  غير اهلللو كنت آمراً أحدًا أن يسجد لفإني ،  وافال تفعل: )  فقال النبي 

حق زوجها  ربها حتى تؤدي   تسجد لزوجها ، والذي نفس محمٍد بيده ال تؤدي المرأة حقَّ 
وجوب طاعة الزوج ، ولذا اتفق أهل  ، فهذا فيه"  (نعه م  لم ت   بٍ ت  قـ  نفسها وهي على ولو سألها 

العلم على أهنا ال خترج إال بإذنه ، وأن له أن مينعها من اخلروج وهذا حيث ال ضرر ، أما إذا 
 (.ال ضرر وال ضرار : ) لحديثتضررت بذلك فليس له أن مينعها 

 [ا ه  م  ر  ح  م   ض  ر  م  إذنه أن ت   ب  ح  ت  س  وي  : ] قوله  
ملا فيه :  تعوده ، قالواأن مترض املرأة حمرمها كعمها أو خالا ، وكذلك يستحب له أن يأذن يف أن 

 .من صلة الرحم، وألن املنع قد حيملها على خمالفة أمره 
جيب عليه أن يأذن لا ألجل العيادة ، أي عيادة والديها أو أحد من : وقال ابن عقيل من احلنابلة 

 .حمارمها
ف كزيارة والديها أو و عر والطاعة باملعروف، فإن كان من املأن هذا راجع إىل العرف  والذي يترجح

 .أن مينعها وإمنا الطاعة باملعروفزيارة بعض أقارهبا وحنو ذلك فإنه ليس من املعروف 
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 والصحيحولذا فاملذهب ؛ أنه له أن مينعها من زيارة والديها وليس له أن مينعها من زيارهتم لا ،  
إذا كانت الزيارة باملعروف أي مبا جرى العرف به مما ليس فيه ؛ أنه ليس له أن مينع من ذلك 

 .ثبت معه الصلة وينتفي العقوق ، وال تضيع املرأة معه بيتها وال حق زوجهاتـا ممإسراف بالزيارة ، 
 [وتشهد جنازته : ] قوله  

 . اجلائز لا دون أن تشيعه إىل املقربة  من أي يف البيت ألنه
 [ن إجارة نفسها وله منعها م: ] قوله  

ملا فيه من تفويت حقه ، فليس لا أن تؤجر نفسها إال بإذنه ، ومن ذلك األعمال اليت تقوم هبا 
 .املرأة خارج بيتها فيشرتط فيها إذن الزوج أو أن تشرتط املرأة ذلك يف العقد وإال فله أن مينعها

 [ ها من غيره دومن إرضاع ول: ] قوله  
 . هبا وهو حق له االستمتاع، ألنه يفوت عليه كمال  دها من غريهله أن مينعها أن ترضع ول

 [إال لضرورته : ] قوله  
 .هذا إذا كان ولدها من غريه فإذا خشي على الولد الالك فليس له أن مينع 

عصمة زوجها  يفوأما لو كان ولدها منه فليس له أن مينعها من إرضاعه ألن هذا حق لا ، فاملرأة إذا كانت 
 .حقوقها إرضاع ولدها ، خبالف ما إذا كانت مفارقة لهفمن 

 فصل
 [ال في الوطء  م  س  ق  وعليه أن يساوي بين زوجاته في ال  : ] قوله  

 : لقوله تعالى هذا فصل يف القسم بني النساء ، فيجب عليه أن يساوي بني زوجاته يف القسم 
  وعاشروهن بالمعروف  ولقول النيب ، من كـانت: )  إسناٍد صحيحفيما روى اخلمسة ب 

فهذا يدل على أنه من كبائر  (ه مائل ق  له امرأتان فمـال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وش  
 .الذنوب 

 .فيقسم ليلًة ليلة ال أكثر ملا فيه من تأخري حلق من لا الليلة الثانية فإن رضني بذلك فالبأس 
ولن تستطيعوا أن  : لقوله تعالى واجلماع واتفق أهل العلم على أن القسم ال جيب يف احلب  

 وعبيدة رضي اهلل عنه ، وروى البيهقي عن ابن عباس تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 
يف : ، قاال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم  : قوله تعالى السلماين يف 
 .احلب واجلماع
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ومن الرجال؟ ( عائشة : ) الناس إليك؟ فقال  أحب   ن  م  :  قيل له أن النبي  ويف الصحيحني
، فالعدل يف احلب والوطء غري واجب ، نعم جيب عليه أن يطأ امرأته باملعروف  (أبوها : ) قال 

 .، لكن ال جيب عليه العدل بني النساء يف الوطء ، كما أنه ال جيب عليه العدل بينهن يف احلب
 السكن والكسوة ؟يف النفقة و  نهل جيب عليه أن يعدل بينهو 

 .ال جيب ذلك ، قياساً على الوطء ملا فيه من احلرج :  قال احلنابلة
شيخ اإلسالم ابن تيمية ، واختاره من املتأخرين الشيخ  هواختار  أن ذلك واجب: والقول الثاين 

وفرق بينه  أن ذلك واجب ألنه عدل مقدور عليه ،و :  حممد عبدالوهاب وعبدالرمحن بن سعدي
غري مقدور عليه ألن الوطء تبع للرغبة والرغبة العدل فيه احلب والوطء  ب والوطء فإنوبني احل

 .قلبية واحلب يف  القلب فليس بوسع املكلف أن يعدل بني النساء يف ذلك
وأما النفقة والسكن والكسوة فإن العدل مقدور عليه، وهو داخل يف املعاشرة باملعروف ، فليس 

نفق عليها دون ما ينفقه على بقية زوجاته وال أن يكسوها دوهنن وهو من املعاشرة باملعروف أن ي
 .قادر على العدل 

نعم قد يقال مبا ذهب إليه احلنابلة يف النفقات الطارئة اليت حتتاج إليها إحداهن فيتوجه القول  
بعدم وجوب العدل ، ملا يف ذلك من املشقة واحلرج، فإذا احتاجت إحداهن إىل شيء ال حتتاج 

 .صاحبة احلاجة  ييه غريها فال يقال بوجوب العدل حينئٍذ بل يعطإل
 [ه النهار اش  ع  الليل لمن م   ه  اد  م  ع  و  : ] قوله  
هو الذي جعل لكم الليل  : قال تعالى ن ك  النساء الليل ، ألنه وقت الس   بنيعماد القسم 
وأما من كان عمله بالليل  ، والنهار تبع له ، هذا ملن معاشه أي عمله بالنهار  لتسكنوا فيه 

 :كبعض اجلند أو غريهم فقال املؤلف هنا 
 [والعكس بالعكس : ] قوله

ألنه هو وقت سكنه ، وأما إن جعل النهار مضافاً إىل فيكون عماد القسم له بالليل والنهار تبع له 
 .الليل الذي يتعقبه فال بأس ؛ ألن الفرض التعديل بينهن وهو حاصل بذلك 

  :مسألة 
 دخول على الضرة يف ليلة ضرهتا ليالً ال جيوز إال عند الضرورة كمرض يصيبها فتحتاج إليه ،ال

وأما يف النهار فيجوز أن يدخل على الضرة عند احلاجة كأن يكون قادمًا من سفر أو تكون 
 .مريضة فيعودها



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( نكاحكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4130

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

111 

 يعني بدروس موقع (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 فإذا دخل عند الضرة ليالً فهل جيب أن يقضي ملن كانت ليلتها ؟
ورة فال كما تقدم ، وإن كان لغري ضرورة فعليه أن يقضي إن كان مكثه كثرياً إن كان دخوله لضر 

عرفًا ، أما إذا كان يسريًا عرفًا فإنه ال يقضي ألنه ال فائدة من القضاء ، فإن جامعها فأصح 
الوجهني يف مذهب اإلمام أمحد أنه ال يقضي ما دام الوقت يسرياً عرفاً، وذلك ألن الوطء ال جيب 

 .ه وال جيب العدل فيه و عليه فال يتغري احلكمالقسم في
 [ويقسم لحائٍض ونفساء ومريضٍة ومعيبٍة ومجنونٍة مأمونٍة وغيرها : ] قوله  

 .ألهنن زوجات فيدخلن يف العموم ، وألن القسم يراد به السكن 
وذكر الشيخ حسني ابن الشيخ حممد بن عبدالوهاب أن العرف عندهم أي يف ند يف زمنه أن  
، ذلك الوقت لنفساء ال تطلب القسم، فيما يظهر هكذا عندنا وإن هذا العرف يف بالد ند منا

وعليه فال يقسم للنفساء ألن املعاشرة جتب باملعروف، وهنا العرف قد دل على أن القسم ال جيب 
 .خالفاً للمشهور يف املذهب ألن العرف جاٍر بذلك وهذا هو األظهرللنفساء ، 

 بإحدى نسائه ؟ هل له أن يسافرو 
أنه ليس له ذلك إال برضا الباقيات ، فإن مل ترض الباقيات فإنه يسهم بينهن ، أي : اجلواب 

: " يضع بينهن القرعة ، يدل على ذلك ما ثبت يف الصحيحني عن عائشة رضي اهلل عنها قالت 
ظاهر ، و "  رع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بهاق  إذا أراد سفرًا أ   كان النبي 

 .مل تذكر قضاءً رضي اهلل عنها أنه ال يقضي للباقيات فإن عائشة : احلديث وهو مذهب اجلمهور
 فإن سافر بإحداهن بال قرعة وال رضا فهل جيب القضاء أم ال ؟

أظهرمها وهو مذهب احلنابلة والشافعية ؛ وجوب القضاء وذلك ألنه قد سافر : قوالن ألهل العلم 
 .عن بقية النساء بال حق فكان لن القضاءزها ي  هبا بال حٍق وم  

وعليه فينبغي أن ال يلزم قضاء املدة، وإمنا يقضي منها ما أقام منها معها أما زمان : قال املوفق
 .املسري فلم حيصل به إال املشقة

 
سافرت بال إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في إن و : ] قوله  

 [سم لها وال نفقة فراشه فال ق
 :تسقط فيها النفقة والقسم عن املرأة هنا مسائل 

 .إن سافرت بال إذنه: املسألة األوىل 
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 .إن أبت السفر معه : املسألة الثانية 
 .إن أبت املبيت عنده: املسألة الثالثة 

عاصية  ناشز والناشز ال قسم لا وال نفقة فهي االقسم وال النفقة وذلك ألهن افهنا ال جيب ل 
 .لزوجها والعاصية ال جتب لا النفقة وال القسم

أنه ال  -كما ذكر املؤلف   - وهي فيما إذا سافرت بإذنه يف حاجة ، فاملذهب: املسألة الرابعة 
قسم لا وال نفقة ، وذلك كأن تسافر املرأة للعالج أو لزيارة األقارب وأذن لا الزوج فال جيب لا 

م فظاهر وذلك ألهنا مسافرة وهو مقيم ، وال يقضي لا ألن العذر سْ لق  القسم وال النفقة ، أما ا
جاء من جهتها ، مث إنه إذا سافر هو فال جيب أن يقضي فأوىل من ذلك أال يقضي لا إذا 

 .سافرت
أن : وأما النفقة فالقول الثاين يف املسألة وهو اختيار ابن عقيل من احلنابلة وذكره املوفق احتماالً 

، ألن النفقة ثابتة لا فال تسقط إال بدليل يدل على إسقاطها ،  وهذا هو الظاهرجبة النفقة وا
وهنا ال دليل يدل على ذلك ، وليست بناشز فتسقط النفقة عليها بل إهنا قد استأذنته فأذن لا ، 

 .إال أن يكون قد شرط عليها أال ينفق عليها وأما إن مل يشرط ذلك فإن النفقة واجبة
 [ا بإذنه أوله فجعله ألخرى جاز ه  ت  رَّ ض  مها ل  س  ومن وهبت ق  : ] قوله  

مها لضرهتا بإذنه أي بإذن الزوج ، فيشرتط أن يأذن الزوج بذلك ألنه حق له سْ إذا وهبت ق  
لك ليليت فجعله : مها له ، كأن يكون له ثالث نسوة فقالت إحداهنسْ فاشرتط إذنه ، أو وهبت ق  

 وهبترضي اهلل عنها عة م  دة بنت ز  و  أن س  "  :يف الصحيحني ألخرى من نسائه جاز ، ملا ثبت
، فالبة جائزة ألن هذا حق  "دة و  يومها ويوم س  بم لعائشة س  ق  يـ   النبي  وكانلعائشة  يومها

للمرأة وحق للرجل ، فقد رضى الرجل بإسقاط حقه ، واملرأة الواهبة رضيت هببته وإسقاط حقها ، 
 .جاز ذلك بإذنه وإن وهبته له فإنه يهبه ملن يشاء من نسائهوحينئٍذ فإن وهبته لفالنة 

 وهل للمرأة أخذ العوض على البة ؟
،  وهو الراجحأن ذلك جائز ، : املذهب أنه ال جيوز ، واختار شيخ اإلسالم وذكر أنه املذهب

ألنه أخذ عوض على حق فأشبه سائر احلقوق ، فإذا أخذت عوضاً من زوجها أو من املوهوب لا 
 .فذلك جائز ألنه حق لا

 [ فإن رجعت قسم لها مستقبالً : ] قوله  
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إذا رجعت بعد ذلك فإنه يقسم لا يف املستقبل ألهنا هبة مل تقبض فالليال السابقة قد قبضت فال 
 .يقضى لا وأما الليال املقبلة فإهنا مل تقبض فلها الرجوع

 [ أ  من شاء متى شاء وأمهات أوالده بل يط ه  ائ  وال قسم إلم  : ] قوله  
 فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم  : لقوله تعالى فال قسم لن ، وذلك 

نكحوا ا، فدل على أن ملك اليمني ال جيب لن العدل ، أي إن خفتم أال تعدلوا بني النساء ف
 .واحدة أو ما ملكت أميانكم

 [ اً ثم دار وثيباً ثالثوإن تزوج بكراً أقام عندها سبعاً : ] قوله  
ه بعد ذلك، وإن كانت ئإذا تزوج بكراً على زوجة سابقة فإنه ميكث عندها سبعاً مث يقسم بني نسا

ثيباً فإنه ميكث عندها ثالث لياٍل وما يتبعهن من النهار ، مث بعد ذلك يقسم بينهن ، ملا ثبت يف 
الرجل البكر على الثيب أقام من السنة إذا تزوج : " قال رضي اهلل عنه الصحيحني عن أنس

 ".عندها سبعاً ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثالثاً ثم قسم 
 [ للبواقي  نَّ ه  ل  ثـ  وإن أحبت سبعاً فعل وقضى م  : ] قوله  

أم  لما تزوج أن النبي : " رضي اهلل عنها  ودليل ذلك ما ثبت في مسلم عن أم سلمة
هواٌن إن  - أي على نفسه  –إنه ليس بك على أهلك  ): قال و أقام عندها ثالثًا  سلمة

فيقسم عندها سبعًا ويقضي للبواقي كل " (لنسائي  عت  لك سبَّ  عت  بَّ عت لك وإن س  بَّ شئت  س  
 .ة لا وهو املذهب ري  واحدة سبعاً ال أربعاً ويف احلديث أن اخل  

 فصل
 [النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها : ] قوله  

 .من الن ْشز  ، بتسكني السني وفتحها ؛ وهو املكان املرتفع: النشوز 
ومسي خروج املرأة عن طاعة زوجها نشوزًا ألن هذا تكرب منها وتعاٍل على أمر زوجها ، كما أن 
الرجل إذا خرج عما جيب عليه من العدل وغري ذلك من واجبات املرأة اليت أمره اهلل هبا وجفا املرأة 

 : فلقوله تعالى منه ، فالنشوز يكون من الزوجني ، أما الزوجة  وأبغضها فإن ذلك نشوز  
وإن امرأة خافت من  : قوله تعالى ل، وأما الزوج ف والآلتي تخـافون نشوزهن فعظوهن 

 .بعلها نشوزاً أو إعراضاً 
تبرمًة أو أو تجيبه م   االستمتاعفإذا ظهر منها أماراته بأن ال تجيبه إلى : ] قوله  

 [وعظها  تكرهةً م  
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 .أي متثاقلةً : متربمًة 
فإذا ظهرت من املرأة أمارات النشوز فإنه يعظها أي يذكرها مبا جيب له من احلق ، وما عليها من 

والذي نفس محمٍد بيده ال تؤدي المرأة : )  وقد تقدم قول النبي اإلمث يف خمالفة ذلك ، 
لآلتي تخافون او  : قوله تعالى ، والدليل على أنه يعظها  (حق ربها حتى تؤدي حق زوجها 

 .نشوزهن فعظوهن 
 [فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء : ] قوله  

، فيهجرها يف املضجع فال جيامعها ويهجرها يف  واهجروهن في المضاجع  : قال تعالى 
 .املضجع ما شاء من األيام والليال أي ما بقيت ناشزاً فإذا استقامت وصلها لزوال العلة 

 [ وفي الكالم ثالثة أياٍم : ] له  قو 
ال يحل : ) في الصحيحين  لقول النبي ففي الكالم ليس له أن يهجرها أكثر من ثالثة أيام 

، ومل أر  من احلنابلة أو ممن ذكر هذه املسألة ، من تعرض  (لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث 
ملعصية ، والجر ملعصية ال  هنا جرلذكر خالف يف هذه املسألة ، وفيما ذكر نظر ، وذلك ألن ال

 .يقدر بثالثة أياٍم، بل هتجر مبا يكون فيه مصلحة ، فال يقدر هذا بثالثة أيام
 [ح ر  بـ  ت ضربها غير م  فإن أصرَّ : ] قوله  

 : قال  ، وفي صحيح مسلم أن النبي  واضربوهن  : قال تعالى أي ضرباً غري شديد ، 
من النساء أو الرجال الذين  اً أي أحد -أحدًا تكرهونه  مرشكف  ئن وط  ولكم عليهن أن ال ي  ) 

، فيعظها مث  (فاضربوهن ضرباً غير مبرح  ن  فإن فعل -تكرهوهنم وليس املقصود بذلك الفاحشة 
على الرتتيب واآلية ال تفيد ترتيباً فإن اهلل عطف بني هذه الثالث بالواو  اهذو يهجرها مث يضرهبا ، 
اتفق أهل العلم : " ، لكن اتفق أهل العلم على الرتتيب ، قال ابن الوزير وهي ال تفيد الرتتيب

، واملعىن يدل على ذلك فإنه " على أن له ضرهبا إذا نشزت بعد أن يعظها ويهجرها يف املضجع 
 .من البدء باألسهل فاألسهل

ستقم الزوج فإن حصلت املشاقة بينهما ومل يستطيعا أن يتفقا فلم تستقم املرأة لزوجها أو مل ي
لزوجته ومتادى الشر بينهما ، فإن احلاكم يبعث حكمني من أهلهما ، حكمًا من أهل املرأة 

فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله  : كما قال تعالى وحكمًا من أهل الرجل 
 :، وهنا ثالث مسائل  وحكماً من أهلها إن يريدا إصالحاً يوفق اهلل بينهما 

 هل يشترط أن يكون الحكم من أهلها ومن أهله ؟: ولى المسألة األ
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 .املشهور يف املذهب أن ذلك ال يشرتط -
واختار شيخ اإلسالم اشرتاط ذلك وهو ظاهر اآلية الكرمية ، واملعىن يدل على ذلك فإن احلكم من أهلها  -

ل األنسب أن يفرق يطلع على باطن األمر ويعرف من أحوالما ما يهتدى به إىل اإلصالح بينهما ومعرفة ه
 .أن هذا شرط مع القدرة فاألرجحبينهما أم أن جيمع بينهما ، 

 هل هما ح ك مان أم وكيالن ؟: المسألة الثانية 
أي هل مها حكمان حيكمان مبا شاءا مما فيه مصلحة من تفريق أو مجع أم مها وكيالن عن الزوجني 

 فليس لما أن يفرقا إال بإذن من الزوجني ؟
م األول وكيل عن املرأة، واحلكم الثاين وكيل عن الرجل ، وليس ك   املذهب أهنما وكيالن، فاحل  املشهور يف -

 .لما أن يفرقا بينهما سواء كان بعوض أو بغري عوض إال بإذن الزوجني
 وهو القول الراجحمان، وهو رواية عن اإلمام أمحد واختيار شيخ اإلسالم، ك  وذهب املالكية إىل أهنما ح   -

 فابعثوا: مه وكياًل ، مث إن اهلل أمر اإلمام بذلك فقال س  ماً ، ومل ي  ك  هر اآلية الكرمية ، فإن اهلل مساه ح  وهو ظا
، والتوكيل ال حيتاج إىل أمر من اإلمام بل هو   حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها  -أي أيها احلكام  -

 .ابتداًء منهما
 .العدالة واإلسالم والذكورية أنه يشترط في الحكمين: المسألة الثالثة 

 هل يشرتط يف احلكمني احلرية والفقه أم ال ؟و 
 وهو الراجحال تشرتط ، :تشرتط احلرية ، والقول الثاين يف املسألةأهنا : املشهور يف املذهب

إلطالق اآلية الكرمية ، وال مانع من أن يكون الرقيق حكمًا ، وأما اشرتاط الفقه وعدمه ، فهو 
املسألة املتقدمة وهي هل هي وكالة أم حكم ، فإن كانت حكمًا فيشرتط فيه أن يكون ينبين على 

فقيهاً أي فقيهاً يف مثل هذه املسائل ، وإن قلنا هي وكالة فال يشرتط أن يكون فقيهاً ، واألول هو 
، الظاهر بناًء على املسألة املتقدمة وأهنما حكمان ، فعليه يشرتط أن يكونا ، مسلمني، مكلفني 

 .، ويشرتط أن يكونا فقيهني يف هذه املسائل عدلني ، ذكريني ، وال يشرتط أن يكونا حرين
 :مسألة 

 هل جيوز أن يكون الجر يف خارج البيت ؟
سئل  أن النبي  ةيدثبت يف املسند وسنن أيب داود والنسائي وغريهم من حديث معاوية بن ح  

، ها إذا اكتسيت  سو  ك  ها إذا أكلت، وت  عم  ط  ت   أن: ) ما حق زوجة أحدنا عليه فقال : فقيل له 
، فهذا فيه أال يهجر  واحلديث حسن( بح، وال تهجر إال في البيت ق  الوجه، وال تـ   وال تضرب  
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عن ، وثبت يف البخاري  املضاجع واهجروهن في  :  بقولهإال يف البيت واهلل قيده يف القرآن 
 – فةأي غر  – ٍة لهبر  ش  في م   وقـ ع دنسائه شهراً  من رسول اهلل آلى :  قال أنس بن مالك 

الشهر تسع إن : )  شهر قالعلى آليت  يا رسول اهلل إنكتسع وعشرين فقيل فنزل ل
 . ب عليه البخاريهجرهن يف غري البيوت ، وبو   ، فهنا النيب  (وعشرون 

هجرها فيه وهو األوىل واجلمع بينهما أنه ينظر إىل األصلح ، فإن كان األصلح هجرها يف البيت  
 .، وإن كان األصلح هجرها يف خارج البيت هجرها يف خارجه
 باب الخلع

 .عه ز  ع الثوب إذا نـ  ل  ع  من خ  ل  مصدر خ  : اخللع لغًة 
   هن لباس لكم وأنتم لباس لهن : كما قال تعالىوذلك أن املرأة لباس للرجل، والرجل لباس املرأة  

 .وض تبذله له فهذا خلع ألهنا قد خلعت زوجها وزوجها لباس لان زوجها على ع  فإذا افتدت املرأة نفسها م
فإن خفتم أال يقيما  : قوله تعالى وض تبذله له، واألصل فيه فراق الرجل امرأته على ع  :  واصطالحاً 

ى الرجل ، ال جناح على املرأة يف فراق الرجل ، وال جناح عل حدود اهلل فال جناح عليهما فيما افتدت به 
 .يف فراقها على هذا العوض

 [ ه  ض  و  ع  من زوجٍة و أجنبي صح بذله ل   ه  ع  ر  بـ  من صح تـ  : ] قوله  
فإنه يصح بذله لعوض اخللع ومن صح  تربعه ،  صح تربعه هو احلر الرشيد غري احملجور عليه حلظ نفسهي الذي

، فال يصح بذل العوض إال ملن يصح تربعه  ، سواء كان الباذل للعوض الزوجة أو أجنيب كول املرأة أو غريه
ألن العوض تربع فال يصح إال ممن يصح تربعه، أما احملجور عليه حلظ غريه ، فإن بذله للعوض صحيح، 

 .وذلك ألن ذمته ساملة ويصح له أن يتصرف فيها
 .أن من صح تربعه صح بذله للعوض: فالقاعدة 

كون أمًة أو صبية صغرية أو سفيهة فال يصح بذلا للعوض ألن وعليه فإذا كانت الزوجة ال يصح تربعها كأن ت
تصرفها غري صحيح ، وكذلك إذا كان األجنيب الباذل للعوض الذي يريد خلع هذه املرأة من زوجها إذا كان 

 .ذلك فال تصح خمالعته ألن بذله للعوض ال يصح حنو صبياً أو سفيهاً أو
 [ قه  زوجها أو خ ل   ق  فإذا كرهت خ ل  : ] قوله  
، أو كرهت خ لق زوجها كأن يكون  -أي سيء الصورة الباطنة  –ق ل  قه بأن كان سيء اخل  ل  فإذا كرهت خ  

 .قبيح الصورة
 [أو نقص دينه : ] قوله   
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الفسق معها  معها ، واجلماعة واجبة، أو لفعل غري ذلك من املعاصي اليت يثبت عهكأن يكون ال يقيم اجلم
 . فه أو حنو ذلكعْ ه أو ض  رب  على الزوج ، أو كرهت ك  

 [ع ل  خ  يح ال  ب  أو خافت إثماً بترك حقه أ  : ] قوله  
فه أو نقص دينه أو خشيت عْ ه أو ض  رب  قًا أو كرهت ك  لْ قًا أو خ  لْ فيباح للمرأة أن ختالع إن كرهت من زوجها خ  

أتت  ثابت بن قيس أن امرأة :البخاري  صحيح وفيأال تقيم حدود اهلل معه ، أي كرهت كفران العشري ، 
أكره الكفر في  يولكنثابت بن قيس ما أعيب عليه في خ ل ق وال دين :" قالت يارسول اهلل   النبي

 –أتردين عليه حديقته ؟: )  فقال النبي  –أي أكره الكفر األصغر وهو كفران العشري  –اإلسالم 
 . (ليقة ط  قها ت  ل  وط  اقبل الحديقة : )  نعم  فقال النبي : قالت  – وكانت مهراً لا

اإلجابة أي حيث كان ما تقدم بأن كرهت خ لقه أو خ لقه أو غري  -يف املشهور من املذهب  -ويسن للزوج  
ذلك ، والقول الثاين يف املسألة وهو أحد قول شيخ اإلسالم ابن تيمية وجوب ذلك ، فيجب عليه أن يقبل 

، (اقبل الحديقة وطلقهـا تطليقة : )ل أظهر لقول النبي ، وهذا القو العوض الذي دفعته املرأة ويطلقها 
وهذا هو وهذا األمر للوجوب وملا فيه من إزالة الضرر عن املرأة مع ثبوت حق الرجل وعـدم ضياع حقه ، 

 .، وعليه فالقاضي يلـزمه بذلكالذي يترجح 
 
 
 

 [ه ووقع ر  وإال ك  : ] قوله  
وه ، فإن كانت احلال مستقيمة بني الزوجني ، فليس بينهما ما أي وإال يكن األمر كما تقدم فإن ذلك مكر 

 .شى معه عدم القيام باحلقوق الزوجية فحينئٍذ يكره اخللع ، ويقع اخللع ، هذا هو مذهب مجهور العلماء خي ْ 
 أن اخللع هنا حمرم وهو قول ابن املنذر وداوود: والقول الثاين يف املسألة، وهو اختيار املوفق ابن قدامة 

ما امرأة أي  : ) قال  أن النبي  روى أمحد وأبو داوود وغريمها ، واحلديث صحيحودليل ذلك ، ما الظاهري 
، فهذا يدل على أن سؤال املرأة  (سألت زوجها الطالق من غير ما بأس ، فحرام عليها رائحة الجنة 

هن  المختلعات  : )  حيحالرتمذي وغريه ، واحلديث صسنن الطالق من زوجها من كبائر الذنوب ، ويف 
هو التحرمي ، ووقوع اخللع فيه خالف فالقول الثاين يف ذلك وهو رواية  الراجح، فعلى ذلك  (المنافقات 

واألظهر أنه يصح مع أن اخللع باطل وأن الثمن مردود ، : عن اإلمام أمحد ومذهب الظاهرية وقول ابن املنذر
 .التحريم
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ا فرضًا ففعلت لم يصح ه  ك  ر  ا أو تـ  ه  وز  ش  ا أو ن  اه  زن  فتداء ولم يكن ل  لمًا لالها ظ  ل  ض  فإن ع  : ] قوله  
 [الخلع

إذا عضل الزوج امرأته ظلماً أي ضرهبا أو ضيق عليها أو منعها شيئاً من احلقوق الزوجية، كأن ميتنع من وطئها 
و نشوزها أو تركها فرضها  أو املبيت عندها أو حنو ذلك ، إذا فعل ذلك ظلمًا لتفتدي منه ، ومل يكن لزناها أ

كأن ترتك الصوم أو غريه من الفرائض ، ففعلت أي اختلعت منه فدفعت له عوضاً وخلعها ، فال يصح اخللع 
والنهي يقتضي  ، تيتموهن إال أن يأتين بفاحشة مبينةآوال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما  : لقوله تعالى 

 .د أخذه بغري حق التحرمي والبطالن، وعليه فالعوض مردود ألنه ق
شيء من الفرائض فعضلها لتفتدي منه، فإن اخللع يصح وذلك ألنه  ك  رْ أو تـ   أما إذا كان منها زنًا أو نشوز   

، وكذا النشوز وترك الفرض فإن له  إال أن يأتين بفاحشة مبينة  : قال تعالى أخذ العوض هنا حبق وقد 
 .أن يعضلها على ذلك لتفتدي منه 

فلو أن رجالً  باالفتداءملؤلف أنه إن عضلها لتفتدي منه فافتدت فإن اخللع يصح، ألنه قيده هنا وظاهر كالم ا
عضل امرأته ظلماً بغري حق ومل يكن ينوي أن تفتدي منه لكنها افتدت منه ، فاخللع يصح ، وله أخذ العوض 

 .يف املشهور من املذهب 
، وذلك ألنه أخذ  للمال  وهذا هو الراجحلع باطل واختار شيخ اإلسالم أنه ال حيل أيضًا ، وعليه فاخل 

 .بوسيلة الظلم فإنه وإن مل ينو  لكنه كان ظاملاً لا ، وبسبب هذا الظلم توصل إىل هذا املال
 
 [عل  خ  ها لم يصح ال  د  ي  بغير إذن س   ة  م  أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة أو األ  : ] قوله  

وأما : اخللع فاخللع صحيح، ألن الرقيق إمنا مينع من التصرف بغري إذن السيد ، قالوافاألمة إذا أذن لا السيد ب
الصغرية والسفيهة فليس لما املخالعة ولو أذن الول، وأما اجملنونة فهو ظاهر ألنه ال عقل لا فال اعتبار بإذن 

 .الول لا 
فيهة إذا أذن لما الول باخللع، فاخللع ؛ أن الصغرية والس وهو الراجحسعدي الواختار الشيخ عبدالرمحن  

، وما خيشى من وهذا هو الراجح صحيح كسائر املعامالت ، فال فرق بني اخللع وبني غريه من املعامالت، 
 .سوء تصرفها فمدفوع بإذن الول ، وليس للول أن يأذن إال أن يكون يف ذلك مصلحة لا

 :مسألة 
 ا أم ليس له ذلك ؟هل لألب أن يخلع ابنته الصغيرة بماله
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املشهور يف املذهب أنه ليس له ذلك ، فمثاًل ؛ دفع لا هذا الرجل دارًا مهرًا لا مث تبني للول أن يف هذا  -
خذ هذه الدار اليت أمهرهتا إياها : فهل لألب أن خيلع البنت مبالا بأن يقول –الرجل سوء خلق أو غري ذلك 

 .ن املذهبليس له ذلك يف املشهور م –واخلع ابنيت 
: سعديالوالقول الثاين يف املسألة وهو قول طائفة من احلنابلة ومال إليه املوفق واختاره الشيخ عبدالرمحن  -

أن ذلك جائز ، وذلك ألن له أن يتملك من مال ولده ما شاء ، وأوىل من ذلك أن يكون له احلق يف خلعها 
، لكن ليس له ذلك إال أن يكون فيه مصلحة  حوهذا هو الراجمن زوجها ملا يف ذلك من دفع الضرر عنها، 

 .للبنت
 [ووقع الطالق رجعياً إن كان بلفظ الطالق أو نيته : ] قوله  

هذه املسألة فيما إذا خلع ، وكان العوض حمرماً أي مردوداً ، كأن ختالع الصغرية أو السفيهة أو األمة بغري إذن 
 ؟ ل يقع الطالق أم السيدها وحنو ذلك فاخللع ال يصح ، كما تقدم لكن ه

 :لها حالتان المسألة 
اخللع بلفظ اخللع أو نية اخللع فالطالق ال يقع ألن اخللع قد بطل وال طالق ، فليس  احلالة األوىل أن يكون

 .هنا لفظ طالق وال نية طالق
أو " قد طلقتك : " ، فيقول" خذ هذا املال عوضاً : " ؛ أن يتلفظ بالطالق أو ينويه كأن تقول الحالة الثانية

وينوي الطالق ، فحينئٍذ يصح الطالق ويكون طالقًا رجعيًا أي إن مل يتم " فارقتك " أو " قد خالعتك " 
عدده ، لكن لو كان قد مت عدده كأن يكون قد طلقها طلقتني سابقتني مث خالعها بنية الطالق أو تلفظ 

املذهب ، وهم هنا قد نظروا إىل اللفظ أو النية ، بالطالق فحينئٍذ يكون الطالق بائنًا ، هذا هو املشهور يف 
 .فإذا تلفظ بالطالق أونواه فإنه يقع وإن كان العوض موجوداً 

وهو القول سعدي ، ال، وهو رواية عن اإلمام أمحد واختاره الشيخ عبدالرمحن  القول الثاين يف املسألة
صحاب اإلمام أمحد وذلك ألنه إمنا فسخ أن الطالق ال يقع واختاره طائفة من أ: الصحيح في هذه المسألة

ض هنا هو هذا املال الذي و  ض هو الفراق ، والع  ض ، فاملعو  للعوض ، فإذا مل حيصل العوض مل حيصل املعو  
قد دفعه إليه ، والعربة باملقاصد واملعاين ال باأللفاظ وال باملباين ، وهنا هو طالق على عوض فهو خلع ، 

عوض ، أما هنا فهو طالق غري  ما ذكره احلنابلة إمنا هو الطالق الذي يكون علىوالطالق الذي يكون فيه 
على عوض فهو خلع سواًء كان بلفظ الطالق أو كان بغري لفظه ، وسواء كان بنية الطالق أو بغري نيته ، 

إليه فال يقع  ض مردودأن العوض إذا كان مردودًا إىل املرأة فاملعو   فالراجحفليس بطالق ألنه مبعىن اخللع ، 
 .الطالق وإن نواه أو تلفظ به



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( نكاحكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4130

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

111 

 يعني بدروس موقع (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 فصل
 [بلفظ صريح الطالق  ع  ل  خ  وال  : ] قوله  

 .طلقتك ، فهذا صريح الطالق: بأن يقول للمختلعة 
 [أو كناياته وقصده : ] قوله  

وينوي " أبـ ْنت ك  : " أي كناية الطالق وقصده ، بأي لفظ من األلفاظ ، كأن يقول للمختلعة
 .الطالق

 [بائن  طالقٌ : ] ه  قول
فهو طالق بائن ، أما كونه طالقًا فالعتبار اللفظ ، أو الكناية مع النية فقد تلفظ به أو نواه مع  
كنايته فكان طالقًا ، وأما كونه بائنًا ال رجعيًا ، ملا كانت مالكة لنفسها ، ألن له حق املراجعة ، 

 .هذا هو املشهور يف املذهب وهو مذهب مجهور العلماء 
أنه فسخ ولو كان بلفظ الطالق أو  : وعن اإلمام أمحد وهو اختيار شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم

كنايته مع قصده وذلك ألن العربة باملعاين ال باملباين ، فالعربة ليست باأللفاظ وإمنا باملعاين ، فهنا 
العوض ، فهو لكنه ليس هو الطالق املطلق بل هو طالق مقيد حيث فيه " طلقتك : " قد قال

قال لزوج  أن النبي فداء وليس بطالق ، فال عربة بلفظه وال بنيته مع كنايته ، يدل على هذا 
، ومع ذلك فقد جعل عدهتا حيضة ، ولو كان طالقًا جلعل  (وطلقها تطليقه : ) المختلعة 

على أنه  عدهتا ثالث حيض ، ألن عدة املطلقة ثالثة قروء بنص القرآن وإمجاع أهل العلم ، فدل
وهو أنه فسخ وليس  فالراجح هو القول الثانيفسخ وليس بطالق بائن وإن كان بلفظ الطالق ، 

إنه طالق بائن، فإهنا حتسب عليه ثالث طلقات إن : أنا إذا قلنا -:بطالق ، ومثرة اخلالف 
ها مث فإذا خالع: خالعها ثالثًا فال حيل له أن ينكحها حىت تنكح زوجًا غريه وإن قلنا هو فسخ

نكحها بعد ذلك فال حيسب عليه طلقة بل لو خلعها عدة مرات فله أن ينكحها من غري تقييد 
 ..ذلك بنكاح زوج آخر ، وهذه الثمرة ثابتة يف املسألة األخرى وهي

اء ولم ينوه طالقًا كان فسخًا ، ال ينقص د  ف  ع أو الفسخ أو ال  ل  خ  وإن وقع بلفظ ال  : ] قوله  
 [ عدد الطالق 

، أو "فسختك : " ، أو بلفظ الفسخ كأن يقول"خالعتك : " وقع بلفظ اخللع كأن يقول إذا
، ومل ينوه طالقًا فإنه يكون فسخًا ، هذا هو املشهور يف املذهب "فاديتك : " الفداء بأن يقول

هو طالق بائن أيضًا ، ويستدلون مبا تقدم ذكره : وهو أحد قول الشافعي ، وأما اجلمهور فقالوا 
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، ملا تقدم يف قصة املختلعة  والراجح أنه فسخ وهو قول ضعيف كما تقدم ،املسألة األوىل ، يف 
أمرها أن تعتد حبيضة وهذا يدل على أنه ليس بطالق بائن ، إذ لو كان طالقًا بائناً  وأن النيب 

مساك الطالق مرتان فإ: أن اهلل عز وجل قال ألمرها أن تعتد بثالثة قروء ، ويدل عليه أيضًا 
فإن خفتم أال يقيما حدود اهلل فال جناح . …إىل أن قال ..… بمعروف أو تسريح بإحسان

فإن طلقها فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً … إىل أن قال . … عليهما فيما افتدت به
، فذكر طلقتني أواًل ، مث ذكر اخللع ، مث ذكر طلقة ، فلو كان اخللع طالقًا لكانت الطلقة  غيره

رابعة ال ثالثة وهذا ممتنع باتفاق أهل العلم ، فدل على أنه فداء  فإن طلقها   يت ذكرها يفال
، فعلى  فيما افتدت به : فقالوليس بطالق ، ويدل عليه أيضًا أن اهلل ذكره بلفظ الفداء 

من فسختك أو فاديتك أو حنو ذلك : ما ذهب إليه احلنابلة يف هذه املسألة فإذا قال الراجحذلك 
ألفاظ اخللع فإنه فسخ وليس بطالق ، وعليه فكل طالق بعوض سواء كان بلفظ اخللع أو بلفظ 
الطالق ، وسواء كان بنية اخللع أو بنية الطالق فهو فسخ وليس بطالق بائن يف الراجح من 

د ال ينقص عد: " املسألتني املتقدمتني ، وهوا اختيار شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم ، ويف قوله
، فإذا طلقها مرتني مثاًل مث اختلعت منه فيحل له أن ينكحها بعد ذلك قبل أن تنكح " الطالق 

 .زوجاً آخر ، فال جتب عليه طلقة بل هو فسخ
 
 

 [ لع طالٌق وال يقع بمعتدٍة من خ  : ] قوله  
ك ألنه إذا طلبت منه امرأته اخللع ، فخالعها ، فإذا طلقها بعد ذلك فإن هذا الطالق ال يقع وذل

 .ال ميلك بضعها فهي أجنبية عنه
 [ ولو واجهها به : ] قوله  

أنه إذا واجهها بالطالق الصريح املعني فإهنا : هذا إشارة إىل خالف أيب حنيفة يف هذه املسألة وهو
، " أنت طالق : " وال دليل عليه ، والطالق الصريح بأن يقول وهو قول ضعيفحتسب طلقة 

، خبالف ما لو كان " أنت " صريح وليس بكناية ، وهو معني لقوله طالق " طالق : " فقوله
فال تطلق عليه املختلعة ، هذا مذهب أيب حنيفة وال " كل نسائي طوالق : " مرساًل كأن يقول

أنه ال فرق بني ما إذا واجهها بالطالق الصريح أو مل يواجهها بل كله ال  فالراجحدليل عليه ، 
 .يقع
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 [ الرجعة فيه  ط  ر  ش   ح  ص  وال ي  : ] قوله  
نعم أقبل هذا الفداء بشرط أن يكون " إذا شرط الرجعة يف اخللع ، فال يصح الشرط ، كأن يقول 

فهنا ال يصح الشرط ، وذلك ملخالفة مقتضى عقد اخللع ، فإن مقتضاه البينونة " ل حق الرجعة 
 .وهو الصواب الصغرى ، هذا هو املشهور يف مذهب اإلمام أمحد

 [لم يصح  مٍ رَّ ح  م  أو ب   ضٍ و  وإن خالعها بغير ع  : ]   قوله
فسختك أو خالعتك بال عوض أي جمانًا فهذا اخللع باطل ، : إذا خالعها بغري عوض كأن يقول

وذلك ألن الفسخ الوارد يف الشرع إمنا هو فسخ بعوض ، فالزوج إمنا ميلك يف األصل الطالق ، 
وهنا ال عوض فال حق له بالفسخ ، وليس هذا هو وإمنا أذن له بالفسخ حيث كان العوض ، 

اخللع الوارد يف الشرع وعليه فيكون هذا اخللع باطاًل ، إذا خالعها مبحرم يعلمه الزوج كأن خيالعها 
على مخر وهو يعلم أنه مخر ، أو خالعها على مغصوب وهو يعلم أنه مغصوب ، أو على حٍر وهو 

ك ألن اخلمر ال قيمة له فهو حمرم واحملرم ال قيمة له ، فكما يعلم أنه حٍر ، فهنا اخللع باطل ، وذل
لو كان بال عوض ، وكذلك لو خالعها على مغصوب أو على حٍر وهو يعلم ذلك ، وذلك ألنه 
رضي بشيء ال قيمة له ، والشيء الذي ال قيمة له ليس بشيء ، فكما لو كان بال عوض ، هذا 

هله كأن خيالعها على مخر ظنه خاًل أو على حٍر ظنه عبداً إذا كان يعلم التحرمي ، وأما إذا كان جي
أو على مغصوب ظنه مملوكًا فيثبت له البدل ألنه إمنا خالع على عوٍض له بدل فكان الواجب 
البدل ، فإذا خالعها على دار فثبت أن هذه الدار مستحقة للغري فهي مغصوبة فإن العوض دار 

 . عبداً ، فيكون على عبٍد بقيمته وهكذا بقيمتها ، كذلك إذا كان على حٍر ظنه
 [ ويقع الطالق رجعياً إن كان بلفظ الطالق أو نيته : ] قوله  

 .وهذا كاملسألة اليت تقدم البحث فيها يف الدرس السابق
 [ به  ع  ل  خ  وما صح مهراً صح ال  : ] قوله  

 فهل ما صح مهراً يصح الخلع به ، وقد تقدم ما صح مهراً ؟
فإن خفتم أال يقيما حدود اهلل فال جناح عليها فيما  : قوله تعالى ملسألة عموم دليل هذه ا
من ألفاظ العموم فكل ما صح مهراً فإنه " ما " ، أي يف الذي افتدت به ، ولفظة  افتدت به 

 .يصح اخللع به ، كنفٍع أو دين أو عني أو حنو ذلك
 [ كره بأكثر مما أعطاها وي  : ] قوله  
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أمهرها عشرة آالف درهم في كره أن يكون اخللع عشرين ألفًا ، واملسألة فيها ثالثة  فإذا كان قد
 :أقوال 

فإن خفتم أال يقيما : لعموم قـوله تعالىاجلواز بال كراهة ، وهو مذهب اجلمهور : القول األول 
 .هذا يعم القليل والكثري: ، وقالوا حدود اهلل فال جناح عليها فيما افتدت به

وهو مذهب احلنابلة وهو ما ذكر املؤلف هنا وهو أن ذلك مكروه فهو : الثاين يف املسألة والقول 
بإسناٍد صحيح وجود إسناده ابن كثير في  هواستدلوا بما روى ابن ماججائز مع الكراهة ، 

أتردين عليه حديقته ؟ قالت : ") قال  قصة المختلعة في حديث ابن عباس وفيه أن النبي 
 ( .أن يأخذ منها حديقته وال يزداد  رسول اهلل نعم ، فأمر : 
 .أي ال يزيد عليها ، وله شاهد مرسل عند البيهقي عن عطاء 

وهو رواية عن اإلمام أمحد وهو اختيار أيب بكر من احلنابلة ، وهو قول : والقول الثالث يف املسألة 
 .ـزهري أن ذلك حمرم مردودطائفة من التابعني كسعيد بن املسيب وعطاء بن أيب رباح وطاووس وال

 والراجح، والنهي يقتضي التحرمي والفساد  "وال تزداد :  " قولهويستدلون باحلديث املتقدم وهو 
 .  ما ذهب إليه احلنابلة وأن النهي حيمل على االستحباب لعموم اآلية 

 
 

 [ وإن خالعت حامٌل بنفقة عدتها صح : ] قوله  
أخلعين :  " فإذا طلبت من زوجها اخللع على أنه ال نفقة لا فقالتاحلامل لا النفقة إذا ط لقت ، 

، فيصح ذلك خلعًا وذلك ألن النفقة مستحقة بسبب موجود وهو احلمل ، " وال نفقة ل عليك 
وهي يف حكم املالكة له ، ومثل ذلك لو أبرأته من دين لا يف ذمته أو من نفقة ماضية واجبة يف 

نفقة الواجبة يف ذمته على أن يطلقها ، ولو خالعته على إرضاع ولده ذمته ، فأبرأته من هذه ال
فكذلك ، فإن النفقة واجبة لا عليه مقابل إرضاع الولد حولني كاملني فإذا قالت ارضع الولد 

 .فإن هذا يصح املخالعة عليه –أي على اإلرضاع جماناً بال أجرة  –وتطلقين 
 [ ويصح بالمجهول : ] قوله  

وهو جيهل " أخلعتك على ما يف يدك من الدراهم : " بالشيء اجملهول ، كأن يقوليصح اخللع 
عددها ، أو على ما يف بيتك من املتاع أو حنو ذلك ، وذلك ألن اخللع إسقاط حق ، وإسقاط 

 :ومثل املؤلف على ذلك مبسائل فقالاحلق فيه مساحمة ظاهرة فجاز كالوصية وغريها كما سبق 
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 [ل شجرتها فإن خالعته على حم] 
 .، ومحل النخـل جمهول" أخلعين ولك محـل خنلي : " كـأن يكون لـا خنـل وتقول 

 [ أو أمتها : ] قوله  
 .أي أو على محل أمتها

  [أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاٍع ، أو على عبٍد صح : ] قوله  
، احلق فيه مساحمة ظاهرة ، وإسقاط أي عبٍد غري موصوف فإن ذلك يصح ألن اخللع إسقاط حق

فما حيصل من احلمل من الشجرة له ، وله ما حيصل من محل األمة ، وله ما يف يدها وله ما يف 
 .بيتها وله املتاع املذكور

 [ اه مَّ س  وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل م  : ] قوله   
ما يف بيتها من املتاع فلم  إذا خالعها على محل الشجرة أو األمة مث مل حتمل ، أو خالعها على

يوجد شيء ، أو خالعها على عبٍد فلم يوجد لا عبد ، فإن له أقل مسماه ، أي ما يصدق عليه 
 .أنه عبد ، وما يصدق عليه أنه محل وهكذا ، وذلك ألن االسم يصدق عليه

 [ ومع عدم الدراهم ثالثة : ] قوله  
يكن معها شيء فيكون العوض ثالثة دراهم ألهنا فإذا خالعها على ما يف يدها من الدراهم ، فلم 

 .أقل اجلمع
 فصل

 [ بعطيته وإن تراخى  ت  ق  ل  وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفاً فأنت  طالٌق ط  : ] قوله  
إن أعطيتين ألفاً : إن أعطيتيين ألفًا فأنت طالق ، أو قال الزوج ألجنيب : إذا قال الزوج لزوجته 

قت بعطيته ، وذلك حلصول املعلق عليه ، فهو قد ربط اخللع والطالق بصفة فزوجيت طالق، طل
أي وإن كان هذا اإلعطاء على سبيل الرتاخي ، فلو أهنا " وإن تراخى " وقعت هذه الصفة ، قوله 

مل تعطه إال بعد شهر أو حنو ذلك فإن هذه العطية تثبت مع الطالق، وذلك حلصول املعلق عليه، 
إن أتى بلفظ :  مذهب اإلمام أمحد ، وفصل الشافعية يف هذه املسألة فقالوا هذا هو املشهور يف

مىت وحنوه فإن احلكم املتقدم يثبت ولو مع الرتاخي وذلك ألن هذا اللفظ يدخل فيه ما لو تراخى 
، فأعطته بعد شهر فإن هذا اإلعطاء داخل يف " مىت ما أعطيتين ألفًا فأنت طالق : " ، فإذا قال 

، فإنه ال يكون إال على الفور ، " إذا أو إن أعطيتين ألفاً فأنت طالق: "تقدم ، أما إذا قال لفظه امل
فإن أعطته على الرتاخي فإن املشروط وهو الطالق ال حيصل وذلك ألن هذا الباب هنا باب فداء 
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فيقول " بعتك هذا الشيء بألٍف : " ومعاوضة ، واملعاوضة إمنا يكون قبولا على الفور ، فإذا قال 
، فإذا تراخى فإن هذه املعاوضة ال تثبت ، فهنا معاوضة ، واألصح ما ذهب إليه " قبلت : " 

 .الشافعية
 [وإن قالت ؛ اخلعني على ألٍف أو بألٍف أو ولك ألٌف ففعل بانت واستحقها : ] قوله  

ليه بالدليل وحنن نستدل ع –حىت يف املذهب  –إذا قالت أخلعين على ألٍف أو بألٍف ففعل فورًا 
املتقدم وهو أنه من باب املعاوضة ، واملعاوضة إمنا تقبل على الفور وال يرتاخى فيها ، فإذا فعل 

فلم يأت باملال الذي هو عوض عن هذا " خالعتك  على ألٍف : " ومل يقل" خالعت : " فقال 
ال كاملعاد يف اخللع فإن اخللع يصح ويستحق املال الذي قد ذكرته يف سؤالا ، وذلك ألن السؤ 

: ، كأنه قال " اخلعين ولك ألف : " اجلواب ، فالسؤال كأنه معاد يف اجلواب ، مبعىن ملا قالت له 
 ".خالعتك على هذا األلف " 

 [وطلقني واحدة بألٍف فطلقها ثالثاً استحقها : ] قوله  
يستحق األلف ألنه ، فإنه " أنت طالق ثالثاً : " فقال " طلقين واحدة ولك ألف : " إذا قالت له 

 .فعل ما استدعته وزيادة
 [ وعكسه بعكسه : ] قوله  

فطلقها واحدة فال حيصل له العوض املذكور " أنت طالق " فقال ؛ " طلقين ثالثًا " إذا قالت له 
وذلك ألنه مل جيبها إىل الشيء الذي قد بذلت العوض له ، وهذا كله مبين على ما تقدم يف 

فظ الطالق طالق ، والصحيح أن اخللع بلفظ الطالق فسخ فال فرق بني املذهب من أن اخللع بل
 " .أنت طالق ثالثاً " و " أنت طالق : " قوله 

 [إال في واحدٍة بقيت : ] قوله  
 -وكان قد طلقها طلقتني سابقتني " -أنت طالق : " طلقين ثالثاً ولك ألف ، فقال: " إذا قالت 

" أنت طالق ثالثًا : " ونة هبذه الطلقة ، فاحلاصل من قولهفهنا يأخذ العوض وذلك حلصول البين
حيث كان قد طلقها طلقتني سابقتني ، وهذا أيضاً " أنت طالق : " هو نفسه احلاصل من قوله

 .مبين  على املسألة اليت تقدم أهنا مرجوحة
 [ها ق  ال  ع  زوجة  ابنه الصغير وال ط  ل  وليس لألب خ  : ] قوله  
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زوجة ابنه الصغري وليس له أيضاً أن خيلع زوجة ابنه اجملنون ، هذا يف املشهور  فليس لألب أن خيلع
 واستدلوا بما روى ابن ماجة والحديث حسن أن النبي من املذهب وهو مذهب اجلمهور ، 

 ، أي إمنا الطالق للزوج ،( إنما الطالق لمن أخذ بالساق : ) قوله  
أن له اخللع والطالق ، واختار الشيخ : اإلمام أمحدوالقول الثاين يف املسألة وهو رواية عن  

أن له اخللع ، وذلك ألن األب له أن ميتلك من مال ولده ما شاء ، وقد : عبدالرمحن بن سعدي
أجازته الشريعة كما تقدم ، فأوىل من ذلك أن يقبل الفداء من املرأة أي من زوجة ولده الصغري 

، واحلديث  فهذا القول هو القول األرجحاهر ، حيث ساءت العشرة بينهما ، وهذا القول ظ
املتقدم إمنا هو يف الطالق ، كما أن احلديث عام ، والذي يظهر أيضًا ، استثناء األب يف مسألة 
الطالق عن ابنه الصغري بشرط أن يكون لالبن حظ ومصلحة يف هذا الطالق ، فقد يتضرر االبن 

به فحينئٍذ ألبيه أن يطلق ، حيث كان يف ذلك يف هذا النكاح وتلحقه النفقة وال فائدة له 
 . مصلحة

 [من مالها  بشيء الصغيرة وال خلع ابنته: ] قوله  
 .تقدم البحث يف هذا وترجيح خالفه 

 [لع غيره من الحقوق الخ   قط  س  وال ي  : ] قوله  
لى هذه مسألة ظاهرة جدًا ، فإن اخللع ال يسقط غريه من احلقوق ، إذا كان للمرأة حقوق ع

مهر مؤخر وحنو ذلك ،  –مثاًل  –زوجها كأن تكون لا نفقات ماضية يف ذمة الزوج ، ولا 
فخالعته على عشرة آالف فقبل هذه العشرة آالف ، فثبوت اخللع ال يسقط ما يف ذمته من 
الديون اليت عليه لزوجته من نفقة أو مهر أو حنو ذلك، هذا ظاهر جداً ، إذ ال دليل على إسقاطه 

فذلك يربئ ذمته ، أما " بشرط أال يكون يف ذميت لك  شيء : " ن لو شرطه يف اخللع فقال، لك
إذا خالعته على شيء من املال ومل تتعرض على ما يف ذمته من الديون لا ، فإن هذه الديون يبقى 

 .ثابتة لا
ٍق ت  ع  ك    ت  ق  ل  بعده ط   ت  د  ج  و  ، ثم نكحها فـ   ت  د  ج  و  طالقها بصفة ثم أبانها فـ   ق  لَّ وإن ع  : ] قوله  

 [ وإال فال 
إن دخلت  هذه : " ؛ قال لزوجته" وإن علق طالقها بصفة : " هذه مسألة حتتاج إىل إيضاح ، قوله

، وسيأيت كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف مثل هذه املسألة أي يف " الدار فأنت  طالق 
أو بطالٍق بثالث أو بدون الثالث مث نكحها بعد ذلك ؛ خبلع " مث أباهنا : " مسألة التعليق ، قوله



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( نكاحكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4130

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

117 

 يعني بدروس موقع (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

: ؛ سواء شرطنا عليه أن يكون ذلك بعد زوج آخر أو مل يكن ذلك ، قوله" مث نكحها : " ، قوله
إذا دخلت  هذه الدار : " ؛ أثناء البينونة دخلت هذه الدار أثناء البينونة ، إذاً قال لا" فوجدت " 

هما أو الطالق البائن أو طالق دون الثالث ثبتت معه البينونة يعين فأنت طالق ، مث ثبت اخللع بين
إنتهت العدة ومل يراجعها ، وفعلت يف أثناء البينونة هذه الصفة فدخلت يف هذه الدار ، مث نكحها 

 .بعد ذلك فوجدت بعد ، أي دخلت هذه الدار مرة أخرى وهي يف عصمته
إن فعلت كذا فأنت حر : " عتق أيضاً إذا قال للعبد؛ أي كمسألة العتق فال" طلقت كعتٍق : " قوله
مث باعه ففعل هذا الشيء وهو مملوك لغريه ، مث اشرتاه مرة أخرى ففعله مرة أخرى فإنه يعتق ، " 

؛ أي وإن مل توجد هذه الصفة بعده فال ، إذا مل تدخل هذه الدار وهي يف " وإال فال : " قوله
املعلق عليه ، هذا هو املشهور يف مذهب اإلمام أمحد  عصمته فإن الطالق ال يثبت لعدم حصول

ال حيصل الطالق بفعل هذا : ، وذهب اجلمهور، وهو القول الثاين يف مذهب اإلمام امحد إىل أنه
 .الشيء

فإذا دخلت الدار بعد أن تزوجها فال تكون طالقًا هبذا الدخول ، وذلك ألن الشرط وهو دخول 
لطالق معه وهو وقت البينونة ، فحينئٍذ فال يقع الطالق يف املرة الدار قد حصل يف وقت ال ميكن ا

الثانية ألنه ملا حصل يف املرة األول كان ذلك يف وقت ال ميكن إيقاع الطالق معه وذلك ألن 
الزوجة بائن ، فهي أجنبية عنه واألجنبية ال يقع عليها الطالق وكذلك العبد غري مملوك له، وغري 

 .تق ألنه ليس مبملوك اململوك ال حيصل له ع
إن دخلت  : وهنا حالة أخرى وهي فيما إذا مل تفعل هذا الشيء يف البينونة ، يعين قال المرأته  

هذه الدار فأنت طالق مث خالعها مل تفعله يف البينونة ، لكنها فعلته بعد النكاح الثاين ، فاجلمهور 
الطالق يقع ، وعن اإلمام أمحد وهو قول  على أن اليمني تعود ، فإذا فعلته يف النكاح الثاين فإن

أن اليمني ال تعود  وهذا فيما : يف مذهب اإلمام الشافعي واختاره املزين من الشافعية وأبو إسحاق 
يظهر ل أظهر ، وذلك ألنه إمنا أوقعها يف النكاح األول وهذا نكاح جديد وقد بطل النكاح األول 

 .بالبينونة املتقدم ذكرها 
إن : إذا كان اخللع حيلة لفعل احمللوف عليه أو لئال حينث فيقع الطالق ، مثال ذلك وهنا مسألة 

فقرب الشهر ، فأراد أن حيتال على عدم طالقها " إن دخل شهر رمضان فأنت طالق : " قال ملرأته
فأوقع بينهما خلعاً حىت خرج شهر رمضان فحينئٍذ هذه احليلة ال تنفعهما شيئاً ، وذلك ألن احليل 

حتل ما حرم اهلل عز وجل واخللع باطل ، وذلك ألن اخللع أذن فيه الشارع للفرقة ولقطع النكاح  ال
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وهنا خبالف ذلك ، فإن املراد منه إبقاء النكاح فهو حيلة إلبقائه والشارع إمنا أذن فيه مع أن 
ولقطع  النكاح يف األصل الزم وليس للزوج أن يفسخه إال بالطالق ، أباح الشارع الفسخ للفرقة

النكاح ، هذا هو املشهور يف مذهب اإلمام أمحد وهو ما قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل 
 . تعاىل وغريه

 واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 
 

 


